
 

 
 
 

หลักเกณฑ์การประกวดแข่งขันทางวิชาการ 
งานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น  

พ.ศ. ๒๕๕๖ 
 
 



สารบัญ 
 

สารบญั           หน้าท่ี 
 

๑. เกณฑ์การประกวดการกล่าวสุนทรพจน์        ๑ 
๒. เกณฑ์การประกวดการประดิษฐ์สิ่งของจากวัสดุเหลือใช้      ๑๗ 
๓. เกณฑ์การประกวดการร้องเพลงพระราชนิพนธ์พร้อมจินตลีลา     ๒๐ 
๔. เกณฑ์การประกวดการร้องเพลงลูกทุ่งพร้อมแดนเซอร์      ๒๗ 
๕. เกณฑ์การประกวดการวาดภาพระบายสี        ๓๓ 
๖. เกณฑ์การประกวดแกะสลักผักผลไม ้        ๔๖ 
๗. เกณฑ์การประกวดงานประดิษฐ์ร้อยมาลัย       ๕๐ 
๘. เกณฑ์การประกวดงานประดิษฐ์จากใบตอง       ๕๔ 
๙. เกณฑ์การประกวดโครงงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ ๙ กลุ่มสาระ (เด็ก /นักเรียน)    ๖๑ 
๑๐. เกณฑ์การประกวดการแสดงละครภาษาอังกฤษ       ๗๐ 
๑๑. เกณฑ์การประกวดการแสดงละครภาษาจีน       ๗๓ 
๑๒. เกณฑ์การประกวดการจัดสวนถาดแห้ง        ๗๖ 
๑๓. เกณฑ์การประกวดสื่อนวัตกรรมทางการศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ ๙ กลุ่มสาระ (ครู)  ๘๐ 
๑๔. เกณฑ์การประกวดสื่อนวัตกรรมทางการศึกษา (ครผููดู้แลเด็ก /ผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)  ๘๖ 
๑๕. เกณฑ์การประกวดแข่งขันเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก      ๙๒ 
๑๖. เกณฑ์การประกวดแข่งขันเด็กระดับปฐมวัย (อนุบาล ๑-๓)     ๑๑๒  
๑๗. เกณฑ์การแข่งขันการคดัลายมือ        ๑๓๒ 
๑๘. เกณฑ์การแข่งขันทักษะทางคอมพิวเตอร์       ๑๓๖ 
๑๙. เกณฑ์การแข่งขันหุ่นยนต์         - 
 
 
 
 
 
 

 



 

 
 

๑ 

 
เกณฑ์การประกวดการกล่าวสุนทรพจน์ 

( ระดับประถมศึกษา ) 
 
๑. ระดับช้ันผู้เข้าประกวด 

     นักเรียนกําลังศึกษาอยู่ในโรงเรียน สังกดัองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

ระดับประถมศึกษาปีท่ี ๔-๖   

๒. จํานวนผู้เข้าประกวด  

    ภาคละ ๙ คน  แบ่งเปน็ ๓ กลุ่มสาระ 
๒.๑ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย    จํานวน  ๓  คน 
๒.๒ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) จํานวน  ๓  คน 
๒.๓ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาจีน) จํานวน  ๓  คน 

๓. เวลาท่ีใช้ในการประกวด 

ผู้เข้าประกวดกล่าวสุนทรพจน์  ภายใน ๕ นาที  เท่าน้ัน 

๔. วิธีการประกวด 
 ๔.๑ ผู้เข้าประกวดแต่งกายตามความเหมาะสมกับการประกวด 

๔.๒ ให้ผู้เข้าประกวดจับฉลากเพื่อจัดลําดับ ก่อนการประกวด  ๑๕ นาท ี
 ๔.๓ หากมีความจําเป็นต้องประกวดรอบที่ ๒ เพื่อตัดสินให้เป็นการประกวดการกล่าว 
สุนทรพจน์แบบฉับพลัน 

๕. หัวข้อระดับประถมศึกษา 

 ๕.๑   กลุ่มสาระการเรียนรูภ้าษาไทย 
๕.๒   กลุ่มสาระการเรียนรูภ้าษาต่างประเทศ  ( ภาษาอังกฤษ ) 
๕.๓  กลุ่มสาระการเรียนรูภ้าษาต่างประเทศ  ( ภาษาจีน ) 
 
หมายเหตุ...หัวข้อการประกวดการกล่าวสุนทรพจน์ ระดับประถมศกึษา จะใช้หัวข้อเดียวกันใน

การประกวดแข่งขัน ท้ัง ๓ กลุ่มสาระการเรียนรู ้ท้ังน้ี กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน จะประกาศให้
ทราบล่วงหน้าก่อนการแข่งขัน 15 วัน ทาง Website กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน www.dla.go.th 
และ Website ของบริษัทผู้รับจัดงาน รวมทั้ง Website ของเจ้าภาพระดับประเทศ    

 

 

 

 



 

 
 

๒ 

 

๖.  เกณฑ์การให้คะแนน    เต็ม  ๕๐  คะแนน  ดังน้ี 

 

 ๖.๑  โครงสร้างการพูด  ( ๑๘ คะแนน ) 

 
เกณฑ์การให้คะแนน 

 
คะแนน 

-  คํานํา  ( การแนะนําตนเอง  นําเข้าสู่เน้ือเรื่อง ) ๓ 
-  เน้ือเรื่อง  ผู้เข้าแข่งขันพูดได้ตรงกับเรือ่งที่กําหนดให้ ๓ 
-  การดําเนินเรื่อง  พูดเรียงลําดับความสําคัญของเรือ่งที่เล่า  และสอดคล้อง
สัมพันธ์กันตลอดเรื่อง 

๖ 

-  การสรุปของเร่ืองที่เล่า ๔ 
-  ตรงตามเวลาที่กําหนด ๒ 

 

๖.๒ ศิลปะการนําเสนอ   ( ๑๕ คะแนน ) 

 
เกณฑ์การให้คะแนน 

 
คะแนน 

-  ลีลาวาทศลิป์ชวนฟัง   ๓ 
-  นํ้าเสียงชัดเจน  ไม่ตะกกุตะกัก  เว้นจังหวะการพูดได้ถูกต้องหนักเบา 
สอดคล้องกับเรื่อง 

๓ 

-  ภาษาท่ีใช้เข้าใจง่าย  เหมาะสมกับระดับช้ัน  และกาลเทศะ ๓ 
-  ออกเสียงอักขระท่ีถูกต้อง ๓ 
-  สามารถสร้างบรรยากาศที่ดึงดูดใจผู้ฟังได้ด ี ๓ 
 

๖.๓ ความคิด    ( ๑๒ คะแนน ) 

 
เกณฑ์การให้คะแนน 

 
คะแนน 

-  มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค ์ ๓ 
-  มีเหตุผลน่าเช่ือถือสอดคล้องกับเรื่องที่เล่า ๓ 
-  มีไหวพริบในการแก้ปญัหา ๓ 
-  ข้อเสนอแนะเป็นรูปธรรมสามารถทําตามได ้ ๓ 



 

 
 

๓ 

 

๖.๔  บุคลิกภาพ  ( ๕ คะแนน ) 

 
เกณฑ์การให้คะแนน 

 
คะแนน 

-  ปรากฏตวัด้วยความเช่ือม่ัน  ไม่แสดงอาการประหม่า ๒ 
-  กริยาท่าทางขณะพูดเหมาะสมสอดคล้องกับเรื่องที่พูด  หรือเน้ือหา ๒ 
-  ขณะพูดมองผู้ฟังได้อย่างเป็นธรรมชาติ ๑ 

 
หมายเหตุ   การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นท่ีส้ินสุด   

  
๗.รางวัลการประกวด 
  - รางวัลชนะเลิศ     เงินสด  - บาท พร้อมเกียรตบัิตร 
  - รองชนะเลิศอันดับหน่ึง   เงินสด  - บาท พร้อมเกียรตบัิตร 
  - รองชนะเลิศอันดับสอง    เงินสด - บาท พร้อมเกียรตบัิตร 

- ชมเชย           เกียรติบัตร 
- ชมเชย           เกียรติบัตร 
- ชมเชย           เกียรติบัตร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 



 

 
 

๔ 

 
แบบฟอร์มการให้คะแนน 

การประกวดกล่าวสุนทรพจน์  ระดับประถม (ป.๔-๖) : ภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ/ภาษาจีน 
สถานท่ี..........................วันที่/เดือน/ปี..........................เวลา.......................... 

กรรมการผู้ตัดสิน................................................................. 

ภาค…………………………….…….……….ทีมท่ี……...............................…  
โรงเรียน…………………....................………………..สังกัด  อบจ./เทศบาล/อบต. ..……..................…….. 
จังหวัด............................................................................................................................................... 
ช่ือผู้ประกวด......................................................... นามสกุล............................................................. 
 
เกณฑ์การให้คะแนนเต็ม  ๕๐  คะแนน  ดังน้ี 

๑  โครงสร้างการพดู  ( ๑๘ คะแนน ) 

 
เกณฑ์การให้คะแนน 

 
คะแนน 

คะแนนจาก
กรรมการ 

-  คํานํา  ( การแนะนําตนเอง  นําเข้าสู่เน้ือเรื่อง ) ๓  
-  เน้ือเรื่อง  ผู้เข้าแข่งขันพูดได้ตรงกับเรือ่งที่กําหนดให้ ๓  
-  การดําเนินเรื่อง  พูดเรียงลําดับความสําคัญของเรือ่ง  ท่ีเล่า  และ
สอดคล้องสัมพันธ์กันตลอดเรื่อง 

๖  

-  การสรุปของเร่ืองที่เล่า ๔  
-  ตรงตามเวลาที่กําหนด ๒  
 รวม ๑๘  

  ๒ ศิลปะการนําเสนอ   ( ๑๕ คะแนน ) 
 

เกณฑ์การให้คะแนน 
 

คะแนน 
คะแนนจาก
กรรมการ 

-  ลีลาวาทศลิป์ชวนฟัง   ๓  
-  นํ้าเสียงชัดเจน  ไม่ตะกกุตะกัก  เว้นจังหวะการพูดได้ถูกต้องหนักเบา 
สอดคล้องกับเรื่อง 

๓  

-  ภาษาท่ีใช้เข้าใจง่าย  เหมาะสมกับระดับช้ัน  และกาลเทศะ ๓  
-  ออกเสียงอักขระท่ีถูกต้อง ๓  
-  สามารถสร้างบรรยากาศที่ดึงดูดใจผู้ฟังได้ด ี ๓  

 รวม ๑๕  



 

 
 

๕ 

 

      ๖.๓ ความคิด    ( ๑๒ คะแนน ) 

  
เกณฑ์การให้คะแนน 

 
คะแนน 

 
คะแนนจาก
กรรมการ 

-  มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค ์ ๓  
-  มีเหตุผลน่าเช่ือถือสอดคล้องกับเรื่องที่เล่า     ๓  
-  มีไหวพริบในการแก้ปญัหา ๓  
-  ข้อเสนอแนะเป็นรูปธรรมสามารถทําตามได ้ ๓  

 รวม ๑๒  

 

๖.๔ บุคลิกภาพ  ( ๕ คะแนน ) 

 
เกณฑ์การให้คะแนน 

 
คะแนน 

คะแนนจาก
กรรมการ 

-  ปรากฏตวัด้วยความเช่ือม่ัน  ไม่แสดงอาการประหม่า ๒  
-  กริยาท่าทางขณะพูดเหมาะสมสอดคล้องกับเรื่องที่พูด  หรือเน้ือหา ๒  
-  ขณะพูดมองผู้ฟังได้อย่างเป็นธรรมชาติ ๑  

 รวม ๕  
 
 
 
ลงช่ือ………………………………............กรรมการ 

            (ตัวบรรจง) 
 

     ลงช่ือ……………………………............…ผู้ตรวจสอบ 
           (ตัวบรรจง) 

 
 

 
 
 
 



 

 
 

๖ 

เกณฑ์การประกวดการกล่าวสุนทรพจน์ 
( ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ) 

 
๑. ระดับช้ันผู้เข้าประกวด 

    นักเรียนกาํลังศึกษาอยู่ในโรงเรียน สังกัดองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น   

ปีท่ี ๑-๓ 

๒. จํานวนผู้เข้าประกวด 

      ภาคละ ๙ คน  

๒.๑ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย      จํานวน  ๓  คน 
๒.๒ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) จํานวน  ๓  คน 
๒.๓ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาจีน)  จํานวน  ๓  คน 

๓. เวลาท่ีใช้ในการประกวด 

  ผู้เข้าประกวดกล่าวสุนทรพจน์ภายใน  ๕  นาที  เท่าน้ัน 

๔. วิธีการประกวด 

๔.๑  ผู้เข้าประกวดแต่งกายตามความเหมาะสมกับการประกวด 
 ๔.๒  ให้ผู้เข้าประกวดจับฉลากเพื่อจัดลําดับ ก่อนการประกวด ๑๕ นาที 
 ๔.๓  หากมีความจําเป็นตอ้งประกวดรอบท่ี ๒ เพื่อตดัสินให้เป็นการประกวดการกล่าว 
สุนทรพจน์แบบฉับพลัน 

๕. หัวข้อระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
 

 ๕.๑  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
๕.๒  กลุ่มสาระการเรียนรูภ้าษาต่างประเทศ  (ภาษาอังกฤษ) 
๕.๓  กลุ่มสาระการเรียนรูภ้าษาต่างประเทศ  (ภาษาจีน) 
 
หมายเหตุ...หัวข้อการประกวดการกล่าวสุนทรพจน์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จะใช้หัวข้อ

เดียวกันในการประกวดแข่งขัน ท้ัง ๓ กลุ่มสาระการเรยีนรู้ ท้ังน้ี กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน  
จะประกาศให้ทราบล่วงหน้าก่อนการแข่งขัน 15 วัน ทาง Website กรมส่งเสรมิการปกครองทอ้งถ่ิน 
www.dla.go.th และ Website ของบริษัทผู้รับจัดงาน รวมทั้ง Website ของเจ้าภาพระดับประเทศ    
 

 

 

 



 

 
 

๗ 

๖.  เกณฑ์การให้คะแนน   เต็ม   ๕๐  คะแนน  ดังน้ี 

 

๖.๑  โครงสร้างการพูด  ( ๑๘ คะแนน )  

  
เกณฑ์การให้คะแนน 

 
คะแนน 

-  คํานํา  ( การแนะนําตนเอง  นําเข้าสู่เน้ือเรื่อง ) ๓ 
-  เน้ือเรื่อง  ผู้เข้าแข่งขันพูดได้ตรงกับเรือ่งที่กําหนดให้ ๓ 
-  การดําเนินเรื่อง  พูดเรียงลําดับความสําคัญของเรือ่งที่เล่า  และสอดคล้อง
สัมพันธ์กันตลอดเรื่อง 

๖ 

-  การสรุปของเร่ืองที่เล่า ๔ 
-  ตรงตามเวลาที่กําหนด ๒ 

๖.๒ ศิลปะการนําเสนอ   ( ๑๕ คะแนน ) 

 
เกณฑ์การให้คะแนน 

 
คะแนน 

-  ลีลาวาทศลิป์ชวนฟัง   ๓ 
-  นํ้าเสียงชัดเจน  ไม่ตะกกุตะกัก  เว้นจังหวะการพูดได้ถูกต้องหนักเบา   
สอดคล้องกับเรื่อง 

๓ 

-  ภาษาท่ีใช้เข้าใจง่าย  เหมาะสมกับระดับช้ัน  และกาลเทศะ ๓ 
-  ออกเสียงอักขระท่ีถูกต้อง ๓ 
-  สามารถสร้างบรรยากาศที่ดึงดูดใจผู้ฟังได้ด ี ๓ 
 

  ๖.๓ ความคิด    (๑๒ คะแนน ) 
เกณฑ์การให้คะแนน 

 
คะแนน 

-  มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค ์ ๓ 
-  มีเหตุผลน่าเช่ือถือสอดคล้องกับเรื่องที่เล่า ๓ 
-  มีไหวพริบในการแก้ปญัหา ๓ 
-  ข้อเสนอแนะเป็นรูปธรรมสามารถทําตามได ้ ๓ 
 

 



 

 
 

๘ 

๖.๔ บุคลิกภาพ  ( ๕ คะแนน ) 

 
เกณฑ์การให้คะแนน 

 
คะแนน 

-  ปรากฏตวัด้วยความเช่ือม่ัน  ไม่แสดงอาการประหม่า ๒ 
-  กริยาท่าทางขณะพูดเหมาะสมสอดคล้องกับเรื่องที่พูด  หรือเน้ือหา ๒ 
-  ขณะพูดมองผู้ฟังได้อย่างเป็นธรรมชาติ ๑ 

     หมายเหต ุ  การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่ส้ินสุด 

๗.รางวัลการประกวด 
  - รางวัลชนะเลิศ      เงินสด  -  บาท  พร้อมเกยีรติบัตร 
  - รองชนะเลิศอันดับหน่ึง    เงินสด  -  บาท  พร้อมเกยีรติบัตร 
  - รองชนะเลิศอันดับสอง   เงินสด  -  บาท  พร้อมเกยีรติบัตร 
  - ชมเชย           เกียรติบัตร 

- ชมเชย           เกียรติบัตร 
- ชมเชย           เกียรติบัตร 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 

 
 

๙ 

แบบฟอร์มการให้คะแนน 
การประกวดกล่าวสุนทรพจน์  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ปีท่ี ๑-๓ : ภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ 

/ภาษาจีน 
สถานท่ี...............วันท่ี.............เดือน.............ปี...............เวลา.......................... 

กรรมการผู้ตัดสิน................................................................. 

ภาค…………………………….…….……….ทีมท่ี……...............................…  
โรงเรียน…………………....................………………..สังกัด  อบจ./เทศบาล/อบต. ..……..................…….. 
จังหวัด............................................................................................................................................... 
ช่ือผู้ประกวด......................................................... นามสกุล............................................................. 
 

เกณฑ์การให้คะแนนเต็ม  ๕๐  คะแนน  ดังน้ี 
 

๑ โครงสร้างการพูด  ( ๑๘ คะแนน ) 
 

เกณฑ์การให้คะแนน 
 

คะแนน 
คะแนนจาก
กรรมการ 

-  คํานํา  ( การแนะนําตนเอง  นําเข้าสู่เน้ือเรื่อง ) ๓  
-  เน้ือเรื่อง  ผู้เข้าแข่งขันพูดได้ตรงกับเรือ่งที่กําหนดให้ ๓  
-  การดําเนินเรื่อง  พูดเรียงลําดับความสําคัญของเรือ่ง  ท่ีเล่า  และ
สอดคล้องสัมพันธ์กันตลอดเรื่อง 

๖  

-  การสรุปของเร่ืองที่เล่า ๔  
-  ตรงตามเวลาที่กําหนด ๒  
 รวม ๑๘  

 

 ๒ ศิลปะการนําเสนอ   ( ๑๕ คะแนน ) 
 

เกณฑ์การให้คะแนน 
 

คะแนน 
คะแนนจาก
กรรมการ 

-  ลีลาวาทศลิป์ชวนฟัง   ๓  
-  นํ้าเสียงชัดเจน  ไม่ตะกกุตะกัก  เว้นจังหวะการพูดได้ถูกต้องหนักเบา 
สอดคล้องกับเรื่อง 

๓  

-  ภาษาท่ีใช้เข้าใจง่าย  เหมาะสมกับระดับช้ัน  และกาลเทศะ ๓  
-  ออกเสียงอักขระท่ีถูกต้อง ๓  
-  สามารถสร้างบรรยากาศที่ดึงดูดใจผู้ฟังได้ด ี ๓  

 รวม ๑๕  



 

 
 

๑๐ 

 

      ๖.๓ ความคิด    ( ๑๒ คะแนน ) 

  
เกณฑ์การให้คะแนน 

 
คะแนน 

 
คะแนนจาก
กรรมการ 

-  มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค ์ ๓  
-  มีเหตุผลน่าเช่ือถือสอดคล้องกับเรื่องที่เล่า     ๓  
-  มีไหวพริบในการแก้ปญัหา ๓  
-  ข้อเสนอแนะเป็นรูปธรรมสามารถทําตามได ้ ๓  

 รวม ๑๒  

  

๖.๔ บุคลิกภาพ  ( ๕ คะแนน ) 

 
เกณฑ์การให้คะแนน 

 
คะแนน 

คะแนนจาก
กรรมการ 

-  ปรากฏตวัด้วยความเช่ือม่ัน  ไม่แสดงอาการประหม่า ๒  
-  กริยาท่าทางขณะพูดเหมาะสมสอดคล้องกับเรื่องที่พูด  หรือเน้ือหา ๒  
-  ขณะพูดมองผู้ฟังได้อย่างเป็นธรรมชาติ ๑  

 รวม ๕  
 
 
 
ลงช่ือ………………………………............กรรมการ 

       (ตัวบรรจง) 
 

     ลงช่ือ……………………………............…ผู้ตรวจสอบ 
               (ตัวบรรจง) 

 
 
 

 
 
 



 

 
 

๑๑ 

เกณฑ์การประกวดการกล่าวสุนทรพจน์ 

(ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย) 
 

๑. ระดับช้ันผู้เข้าประกวด 

      นักเรียนกําลังศึกษาอยู่ในโรงเรียน สังกดัองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินระดับมัธยมศึกษาตอน
ปลายปีท่ี ๔-๖ 

๒. จํานวนผู้เข้าประกวด  

     ภาคละ ๙ คน 
๒.๑ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย        จํานวน  ๓  คน 
๒.๒ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  (ภาษาอังกฤษ) จํานวน  ๓  คน 
๒.๓ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  (ภาษาจีน)  จํานวน  ๓  คน 

๓. เวลาท่ีใช้ในการประกวด 

  ผู้เข้าประกวดกล่าวสุนทรพจน์ ภายใน ๕ นาที เท่าน้ัน 

๔. วิธีการประกวด 

๔.๑ ผู้เข้าประกวดแต่งกายตามความเหมาะสมกับการประกวด 
๔.๒ ให้ผู้เข้าประกวดจับฉลากเพื่อจัดลําดับ ก่อนการประกวด ๑๕ นาที 
๔.๓ หากมีความจําเป็นต้องประกวด รอบที่ ๒ เพื่อตัดสินให้เป็นการประกวดการกล่าวสุนทร

พจน์แบบฉับพลัน 

๕. หัวข้อระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
๕.๑  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
๕.๒  กลุ่มสาระการเรียนรูภ้าษาต่างประเทศ  ( ภาษาอังกฤษ ) 
๕.๓  กลุ่มสาระการเรียนรูภ้าษาต่างประเทศ  ( ภาษาจีน ) 
 

หมายเหตุ...หัวข้อการประกวดการกล่าวสุนทรพจน์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จะใช้หัวข้อ
เดียวกันในการประกวดแข่งขัน ท้ัง ๓ กลุ่มสาระการเรยีนรู้ โดยจะประกาศให้ผู้เข้าร่วมการแข่งขันทราบ
ในวันทําการประกวดแข่งขัน  
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

๑๒ 

๖.  เกณฑ์การให้คะแนน   เต็ม ๕๐  คะแนน  ดังน้ี 
 

๖.๑  โครงสร้างการพูด  ( ๑๘ คะแนน ) 

   
เกณฑ์การให้คะแนน 

 
คะแนน 

-  คํานํา  ( การแนะนําตนเอง  นําเข้าสู่เน้ือเรื่อง ) ๓ 
-  เน้ือเรื่อง  ผู้เข้าแข่งขันพูดได้ตรงกับเรือ่งที่กําหนดให้ ๓ 
-  การดําเนินเรื่อง  พูดเรียงลําดับความสําคัญของเรือ่งที่เล่า  และสอดคล้อง
สัมพันธ์กันตลอดเรื่อง 

๖ 

-  การสรุปของเร่ืองที่เล่า ๔ 
-  ตรงตามเวลาที่กําหนด ๒ 

๖.๒ ศิลปะการนําเสนอ   ( ๑๕ คะแนน ) 

 

เกณฑ์การให้คะแนน 
 

คะแนน 

-  ลีลาวาทศลิป์ชวนฟัง   ๓ 
-  นํ้าเสียงชัดเจน  ไม่ตะกกุตะกัก  เว้นจังหวะการพูดได้ถูกต้องหนักเบา   
สอดคล้องกับเรื่อง 

๓ 

-  ภาษาท่ีใช้เข้าใจง่าย  เหมาะสมกับระดับช้ัน  และกาลเทศะ ๓ 
-  ออกเสียงอักขระท่ีถูกต้อง ๓ 
-  สามารถสร้างบรรยากาศที่ดึงดูดใจผู้ฟังได้ด ี ๓ 

 

  ๖.๓  ความคิด    ( ๑๒ คะแนน ) 

 
เกณฑ์การให้คะแนน 

 
คะแนน 

-  มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค ์ ๓ 
-  มีเหตุผลน่าเช่ือถือสอดคล้องกับเรื่องที่เล่า ๓ 
-  มีไหวพริบในการแก้ปญัหา ๓ 
-  ข้อเสนอแนะเป็นรูปธรรมสามารถทําตามได ้ ๓ 

 



 

 
 

๑๓ 

6.4 บุคลิกภาพ  ( ๕ คะแนน ) 

 
เกณฑ์การให้คะแนน 

 
คะแนน 

-  ปรากฏตวัด้วยความเช่ือม่ัน  ไม่แสดงอาการประหม่า ๒ 
-  กริยาท่าทางขณะพูดเหมาะสมสอดคล้องกับเรื่องที่พูด  หรือเน้ือหา ๒ 
-  ขณะพูดมองผู้ฟังได้อย่างเป็นธรรมชาติ ๑ 

    หมายเหตุ   การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่ส้ินสุด 

๗.รางวัลการประกวด 
  - รางวัลชนะเลิศ     เงินสด  -  บาท  พร้อมเกียรตบัิตร 
  - รองชนะเลิศอันดับหน่ึง   เงินสด  -  บาท  พร้อมเกียรตบัิตร 
  - รองชนะเลิศอันดับสอง    เงินสด  -  บาท  พร้อมเกียรตบัิตร 
  - ชมเชย           เกียรติบัตร 

- ชมเชย           เกียรติบัตร 
- ชมเชย           เกียรติบัตร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

๑๔ 

แบบฟอร์มการให้คะแนน 
การประกวดกล่าวสุนทรพจน์  ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ปีท่ี ๔-๖ : ภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ 

/ภาษาจีน 
สถานท่ี...............วันท่ี.............เดือน.............ปี...............เวลา.......................... 

กรรมการผู้ตัดสิน................................................................. 

ภาค…………………………….…….……….ทีมท่ี……...............................…  
โรงเรียน…………………....................………………..สังกัด  อบจ./เทศบาล/อบต. ..……..................…….. 
จังหวัด.............................................................................................................................................. 
 

ช่ือผู้ประกวด......................................................... นามสกุล............................................................. 
 

เกณฑ์การให้คะแนนเต็ม  ๕๐  คะแนน  ดังน้ี 

๑ โครงสร้างการพูด  ( ๑๘ คะแนน ) 
 

เกณฑ์การให้คะแนน 
 

คะแนน 
คะแนนจาก
กรรมการ 

-  คํานํา  ( การแนะนําตนเอง  นําเข้าสู่เน้ือเรื่อง ) ๓  
-  เน้ือเรื่อง  ผู้เข้าแข่งขันพูดได้ตรงกับเรือ่งที่กําหนดให้ ๓  
-  การดําเนินเรื่อง  พูดเรียงลําดับความสําคัญของเรือ่ง  ท่ีเล่า  และ
สอดคล้องสัมพันธ์กันตลอดเรื่อง 

๖  

-  การสรุปของเร่ืองที่เล่า ๔  
-  ตรงตามเวลาที่กําหนด ๒  
 รวม ๑๘  

 

๒ ศิลปะการนําเสนอ   ( ๑๕ คะแนน ) 
 

เกณฑ์การให้คะแนน 
 

คะแนน 
คะแนนจาก
กรรมการ 

-  ลีลาวาทศลิป์ชวนฟัง   ๓  
-  นํ้าเสียงชัดเจน  ไม่ตะกกุตะกัก  เว้นจังหวะการพูดได้ถูกต้องหนักเบา 
สอดคล้องกับเรื่อง 

๓  

-  ภาษาท่ีใช้เข้าใจง่าย  เหมาะสมกับระดับช้ัน  และกาลเทศะ ๓  
-  ออกเสียงอักขระท่ีถูกต้อง ๓  
-  สามารถสร้างบรรยากาศที่ดึงดูดใจผู้ฟังได้ด ี ๓  

 รวม ๑๕  



 

 
 

๑๕ 

 

  ๓ ความคิด    ( ๑๒ คะแนน ) 

  
เกณฑ์การให้คะแนน 

 
คะแนน 

 
คะแนนจาก
กรรมการ 

-  มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค ์ ๓  
-  มีเหตุผลน่าเช่ือถือสอดคล้องกับเรื่องที่เล่า    ๓  
-  มีไหวพริบในการแก้ปญัหา ๓  
-  ข้อเสนอแนะเป็นรูปธรรมสามารถทําตามได ้ ๓  

 รวม ๑๒  

 
  
๔ บุคลิกภาพ  ( ๕ คะแนน ) 
 

เกณฑ์การให้คะแนน 
 

คะแนน 
คะแนนจาก
กรรมการ 

-  ปรากฏตวัด้วยความเช่ือม่ัน  ไม่แสดงอาการประหม่า ๒  
-  กริยาท่าทางขณะพูดเหมาะสมสอดคล้องกับเรื่องที่พูด   
หรือเน้ือหา 

๒  

-  ขณะพูดมองผู้ฟังได้อย่างเป็นธรรมชาติ ๑  

 รวม ๕  
 
 
 
 
ลงช่ือ………………………………............กรรมการ 

        (ตัวบรรจง) 
 

     ลงช่ือ……………………………............…ผู้ตรวจสอบ 
       (ตัวบรรจง) 
 
 
 



 

 
 

๑๖ 

ใบสมัคร 
การประกวดการกล่าวสุนทรพจน์ 

งานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถ่ิน  ประจําปี................... 
ณ   ................................................................................... 

 
ประเภท     ๐    สุนทรพจน์ภาษาไทย     ๐   สุนทรพจน์อังกฤษ   ๐   สุนทรพจน์ภาษาจีน 
 
ระดับ   ๐  ประถมศึกษา  ปีท่ี ๔-๖  
 ๑. ช่ือ-สกุล...................................................................................ช้ันปท่ีี ............................. 

โรงเรียน................................................................................................................................ 
สังกัด อบจ./เทศบาล/อบต. ............................................................................................... 
อําเภอ.......................................................จังหวัด............................................................... 
 

ระดับ  ๐  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ปีท่ี ๑-๓ 
๑. ช่ือ-สกุล...............................................................................ช้ันปีท่ี ................................. 
โรงเรียน................................................................................................................................ 
สังกัด อบจ./เทศบาล/อบต. ............................................................................................... 
อําเภอ.......................................................จังหวัด............................................................... 
 

ระดับ  ๐  ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ปีท่ี ๔-๖ 
 ๑. ช่ือ-สกุล ..............................................................................ช้ันปท่ีี .................................. 

โรงเรียน................................................................................................................................ 
สังกัด อบจ./เทศบาล/อบต. ............................................................................................... 
อําเภอ.......................................................จังหวัด............................................................... 

 
ช่ือครูผู้ควบคมุ ๑. .........................................................................เบอรมื์อถือ.............................. 
  ๒. ........................................................................เบอร์มือถือ.............................. 
 

ขอรับรองว่าข้อความดังกล่าวถูกต้อง 
 
                                        ( ลงช่ือ) ........................................... ผู้รับรอง 

                                                                        
(..............................................) 

                                ตําแหน่ง  ผู้อํานวยการสํานัก/กองการศึกษา/ผู้อํานวยการสถานศึกษา 
 
 
 



 

 
 

๑๗ 

เกณฑ์การประกวดการประดิษฐ์ส่ิงของจากวัสดุเหลือใช้ 
 

๑. ระดับช้ันผู้เข้าประกวด 
   นักเรียนกําลังศึกษาอยู่ในโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
 ๑.๑ ระดับประถมศึกษา  ปท่ีี ๔–๖   - ประดิษฐ์ของเล่น  
 ๑.๒ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ปีท่ี ๑–๓   - ประดิษฐ์ของใช้  
 ๑.๓ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ปีท่ี ๔–๖  - ประดิษฐ์ของประดับตกแต่งบ้าน  

๒. จํานวนผู้เข้าประกวด 
   แต่ละระดับ  จํานวนภาคละ ๓ ทีมๆ ละ ๓ คน 

๓. เวลาท่ีใช้ในการประกวด 
 ๓  ช่ัวโมง 

๔. วิธีการประกวด 
 ๔.๑ จะต้องเป็นวัสดุท่ีเหลือใช้ไม่จํากัดรูปร่าง  ชนิดและแบบ 
 ๔.๒ สามารถนํามาใช้ได้จริงมีความคงทนตามลักษณะของงาน 
 ๔.๓ สามารถนําวัสดุอ่ืนมาประกอบตกแต่งได้เล็กน้อย 
 ๔.๔ ผู้เข้าประกวดต้องเตรียมวัสดุอุปกรณ์ท้ังหมดมาเอง 
 ๔.๕ ส่วนประกอบของช้ินงานทุกช้ินจําต้องทําในเวลาที่เข้าประกวดเท่าน้ัน 

๕.เกณฑ์การให้คะแนน   เต็ม ๑๐๐ คะแนน  ดังน้ี 

 

เกณฑ์การให้คะแนน คะแนน 
๑. กระบวนการทํางาน  ( เป็นทีม  เป็นข้ันตอน ) ๒๐ 
๒. มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค ์ ๒๕ 
๓. ประโยชน์ใช้สอย ๒๕ 
๔. มีความปราณีตสวยงาม ๒๐ 
๕. เก็บวัสดุอุปกรณ์และพ้ืนท่ีใช้งานเรียบร้อย ๑๐ 

    หมายเหตุ       การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นท่ีส้ินสุด 

๖.รางวัลการประกวด 
  - รางวัลชนะเลิศ    เงินสด   -  บาท พร้อมเกียรตบัิตร 
  - รองชนะเลิศอันดับหน่ึง เงินสด  -  บาท พร้อมเกียรตบัิตร 
  - รองชนะเลิศอันดับสอง  เงินสด  -  บาท พร้อมเกียรตบัิตร 
  - ชมเชย   เกียรติบัตร 

- ชมเชย   เกียรติบัตร 
- ชมเชย   เกียรติบัตร



 ๑๘  
แบบฟอร์มการให้คะแนน 

การประกวดการประดิษฐ์สิ่งของจากวัสดุเหลือใช้   
๐  ระดับประถมศึกษา  ปทีี่ ๔–๖   ๐  ระดับมัธยมศกึษาตอนต้น ปีที่ ๑–๓  ๐  ระดับมัธยมศกึษาตอนปลาย ปีที่ ๔–๖ 

 
สถานที่...............วันที่.............เดือน.............ปี...............เวลา.......................... 

กรรมการผู้ตัดสิน................................................................. 
เกณฑ์การให้คะแนน  เต็ม ๑๐๐ คะแนน ดังนี้ 
 

 
ที่ 

 
ภาค/
ทีม 

 
ชื่อโรงเรียน 

กระบวนการทํางาน 
(เป็นทีม เป็นขั้นตอน) 

(๒๐) 

มีความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์ 

(๒๕) 

ประโยชน์
ใช้สอย 
(๒๕) 

มีความปราณีต
สวยงาม 

(๒๐) 

เก็บวัสดุอุปกรณ์และ
พื้นที่ใช้งานเรียบร้อย 

(๑๐) 

 
รวม 

๑         
๒         
๓         
๔         
๕         

 

ลงชื่อ……………………………………………กรรมการ 
                             (ตัวบรรจง) 

           ลงชื่อ……………………………………………ผู้ตรวจสอบ 
                             (ตัวบรรจง)



 ๑๙  

ใบสมัคร 
การประกวดการประดิษฐ์ส่ิงของจากวัสดุเหลือใช้ 

งานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถ่ิน  ประจําปี .......................... 
ณ   ................................................................................... 

--------------------------------- 
 

ระดับ   ๐  ระดับประถมศกึษา  ปีท่ี ๔–๖ 
 ๑. .........................................................................................................ช้ันปีท่ี............................... 
 ๒. .........................................................................................................ช้ันปีท่ี............................... 
 ๓. .........................................................................................................ช้ันปีท่ี............................... 

โรงเรียน......................................................................................................................................... 
สังกัด อบจ./เทศบาล/อบต. ......................................................................................................... 
อําเภอ.................................................................จังหวัด............................................................... 

 

ระดับ  ๐  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  ปีท่ี ๑–๓ 
 ๑. .........................................................................................................ช้ันปีท่ี............................... 
 ๒. .........................................................................................................ช้ันปีท่ี............................... 
 ๓. .........................................................................................................ช้ันปีท่ี............................... 

โรงเรียน......................................................................................................................................... 
สังกัด อบจ./เทศบาล/อบต. ......................................................................................................... 
อําเภอ.................................................................จังหวัด............................................................... 

 

ระดับ  ๐  ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ปีท่ี ๔–๖   
 ๑. .........................................................................................................ช้ันปีท่ี............................... 
 ๒. .........................................................................................................ช้ันปีท่ี............................... 
 ๓. .........................................................................................................ช้ันปีท่ี............................... 

โรงเรียน......................................................................................................................................... 
สังกัด อบจ./เทศบาล/อบต. ......................................................................................................... 
อําเภอ.................................................................จังหวัด............................................................... 

 

ช่ือครูผู้ควบคมุ ๑. ......................................................................................เบอร์มือถือ.............................. 
  ๒. .....................................................................................เบอร์มือถือ.............................. 
                       

ขอรับรองว่าข้อความดังกล่าวถูกต้อง 
 

                                                 ( ลงช่ือ) ........................................... ผู้รับรอง 
                                                                       

(.............................................) 
                                 ตําแหน่ง ผู้อํานวยการสํานัก/กองการศึกษา/ผู้อํานวยการสถานศึกษา 



 

 
 

๒๐ 

เกณฑ์การประกวดการร้องเพลงพระราชนิพนธ์พร้อมจินตลีลา 
(ระดับประถมศึกษา) 

๑. ระดับช้ันผู้เข้าประกวด 
นักเรียนกําลังศึกษาอยู่ระดบัประถมศกึษา  สังกัดองคก์รปกครองส่วนท้องถ่ินระดับประถมศกึษา   

ปีท่ี ๔-๖  

๒. จํานวนผู้เข้าประกวด  
ภาคละ ๓ ทีม ๆ ละ ๖ - ๙ คน (รวมนกัรอ้ง) 

๓. ประเภทของเพลงและเวลาที่ใช้ในการประกวด. 
 เพลงไทยพระราชนิพนธ์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูหั่วภูมิพลอดุลยเดช  จํานวน  ๑ เพลง  
ไม่เกิน  ๑๐ นาที  ผู้เข้าประกวดในรอบแรก เม่ือเข้ารอบตัดสินต้องเปล่ียนเพลง โดยแจ้งให้
คณะกรรมการ และผู้จัดการประกวดทราบล่วงหน้า 

๔.วิธีการประกวด 
 ๔.๑ ผู้เข้าประกวดแต่งกายตามความเหมาะสม 

๔.๒ ผู้เข้าประกวดทุกทีมรายงานตัวพร้อมมอบแผ่น CD (sound เพลง) ท่ีจะใช้ในการประกวด
ท้ัง  ๒ รอบ โดยแจ้งเพลงทีจ่ะใช้ในแต่ละรอบให้ผู้จัดการประกวดทราบล่วงหน้า พร้อมท้ังจับฉลาก 
เพื่อจัดลําดับก่อนการประกวด ๑๕ นาท ี
 ๔.๓ ผู้เข้าประกวดข้ึนร้องเพลงตามลําดับ คณะกรรมการประกาศรายช่ือผู้เข้ารอบชิงชนะเลิศ  
๑๐ ทีม  โดยไม่แจ้งคะแนน   
 ๔.๔ การประกวดในรอบชิงชนะเลิศจะดาํเนินการโดยให้ผู้ท่ีเข้ารอบจับฉลลากข้ึนแสดง
ตามลําดับ  และประกาศรายช่ือผู้ชนะเลิศ รองชนะเลิศ และชมเชย 

๔.๕ หากมีการเปล่ียนแปลงกติกาข้อใดข้อหน่ึง  ผู้จัดการประกวดจะแจ้งให้ผู้เข้าประกวดทราบ
ก่อนการประกวด 
๕.เกณฑ์การให้คะแนน   เต็ม ๑๐๐ คะแนน ดังน้ี 
 

เกณฑ์การให้คะแนน คะแนน 
๑. ความพร้อมเพรียง ลีลา  ๓๐ 
๒. นํ้าเสียง    ๓๐ 
๓. บุคลิกภาพ การแต่งกาย ๒๐ 
๔. จังหวะ  ทํานอง อักขระ เทคนิค ๒๐ 

หมายเหตุ  ***    การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่ส้ินสุด 
 
 
 
 



 

 
 

๒๑ 

 
๖.รางวัลการประกวด 
  - รางวัลชนะเลิศ    เงินสด   -  บาท พร้อมเกียรตบัิตร 
  - รองชนะเลิศอันดับหน่ึง เงินสด  -  บาท พร้อมเกียรตบัิตร 
  - รองชนะเลิศอันดับสอง  เงินสด  -  บาท พร้อมเกียรตบัิตร 
  - ชมเชย   เกียรติบัตร 

- ชมเชย   เกียรติบัตร 
- ชมเชย   เกียรติบัตร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

๒๒ 

เกณฑ์การประกวดการร้องเพลงพระราชนิพนธ์พร้อมจินตลีลา 
(ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น) 

 

๑. ระดับช้ันผู้เข้าประกวด 
นักเรียนกําลังศึกษาอยู่ระดบัมัธยมศึกษาตอนต้น ปีท่ี ๑-๓  สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  

๒. จํานวนผู้เข้าประกวด 
ภาคละ ๓ ทีม ๆ ละ ๖ – ๙  คน (รวมนักร้อง)  

๓. ประเภทของเพลงและเวลาที่ใช้ในการประกวด 
 เพลงไทยพระราชนิพนธ์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูหั่วภูมิพลอดุลยเดช  จํานวน  ๑ เพลง 
ไม่เกิน  ๑๐ นาท ี ผู้เข้าประกวดในรอบแรก เม่ือเข้ารอบตัดสินต้องเปล่ียนเพลง โดยแจ้งให้
คณะกรรมการ และผู้จัดการประกวดทราบล่วงหน้า 

๔.วิธีการประกวด 
 ๔.๑ ผู้เข้าประกวดแต่งกายตามความเหมาะสม 

๔.๒ ผู้เข้าประกวดทุกทีมรายงานตัวพร้อมมอบแผ่น CD (sound เพลง) ท่ีจะใช้ในการประกวด
ท้ัง ๒ รอบ โดยแจ้งเพลงทีจ่ะใช้ในแต่ละรอบให้ผู้จัดการประกวดทราบล่วงหน้า พร้อมท้ังจับฉลาก เพื่อ
จัดลําดับก่อนการประกวด ๑๕ นาท ี
 ๔.๓ ผู้เข้าประกวดข้ึนร้องเพลงตามลําดับ คณะกรรมการประกาศรายช่ือผู้เข้ารอบชิงชนะเลิศ  
๑๐ ทีม  โดยไม่แจ้งคะแนน   
 ๔.๔ การประกวดในรอบชิงชนะเลิศจะดาํเนินการโดยให้ผู้ท่ีเข้ารอบจับฉลลากข้ึนแสดง
ตามลําดับ  และประกาศรายช่ือผู้ชนะเลิศ  รองชนะเลิศ  และชมเชย 

๔.๕ หากมีการเปล่ียนแปลงกติกาข้อใดข้อหน่ึง  ผู้จัดการประกวดจะแจ้งให้ผู้เข้าประกวดทราบ
ก่อนการประกวด 
๕.เกณฑ์การให้คะแนน   เต็ม ๑๐๐ คะแนน   ดังน้ี  

เกณฑ์การให้คะแนน คะแนน 
๑. ความพร้อมเพรียง ลีลา  ๓๐ 
๒. นํ้าเสียง    ๓๐ 
๓. บุคลิกภาพ การแต่งกาย ๒๐ 
๔. จังหวะ  ทํานอง อักขระ เทคนิค ๒๐ 
 

    หมายเหตุ  ***    การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นท่ีส้ินสุด 
๖.รางวัลการประกวด 
  - รางวัลชนะเลิศ     เงินสด    -  บาท  พรอ้มเกียรติบัตร 
  - รองชนะเลิศอันดับหน่ึง  เงินสด   -  บาท  พรอ้มเกียรติบัตร 
  - รองชนะเลิศอันดับสอง   เงินสด   -  บาท  พรอ้มเกียรติบัตร 
  - ชมเชย    เกียรติบัตร 

- ชมเชย    เกียรติบัตร 
- ชมเชย    เกียรติบัตร 



 

 
 

๒๓ 

เกณฑ์การประกวดการร้องเพลงพระราชนิพนธ์พร้อมจินตลีลา 
(ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย) 

 
๑. ระดับช้ันผู้เข้าประกวด 

นักเรียนกําลังศึกษาอยู่ระดบัมัธยมศึกษาตอนปลาย ปท่ีี ๔-๖ สังกัดองค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถ่ิน  

๒. จํานวนผู้เข้าประกวด 
ภาคละ ๓ ทีม ๆ ละ ๖ – ๙  คน (รวมนักร้อง)  

๓. ประเภทของเพลงและเวลาที่ใช้ในการประกวด 
 เพลงไทยพระราชนิพนธ์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูหั่วภูมิพลอดุลยเดช  จํานวน  ๑ เพลง 
ไม่เกิน  ๑๐ นาที  ผู้เข้าประกวดในรอบแรก เม่ือเข้ารอบตัดสินต้องเปล่ียนเพลง โดยแจ้งให้
คณะกรรมการ และผู้จัดการประกวดทราบล่วงหน้า 

๔.วิธีการประกวด 
 ๔.๑ ผู้เข้าประกวดแต่งกายตามความเหมาะสม 

๔.๒ ผู้เข้าประกวดทุกทีมรายงานตัวพร้อมมอบแผ่น CD (sound เพลง) ท่ีจะใช้ในการประกวด
ท้ัง ๒ รอบ โดยแจ้งเพลงทีจ่ะใช้ในแต่ละรอบให้ผู้จัดการประกวดทราบล่วงหน้า พร้อมท้ังจับฉลาก เพื่อ
จัดลําดับก่อนการประกวด ๑๕ นาท ี
 ๔.๓ ผู้เข้าประกวดข้ึนร้องเพลงตามลําดับ คณะกรรมการประกาศรายช่ือผู้เข้ารอบชิงชนะเลิศ  
๑๐ ทีม  โดยไม่แจ้งคะแนน   
 ๔.๔ การประกวดในรอบชิงชนะเลิศจะดาํเนินการโดยให้ผู้ท่ีเข้ารอบจับฉลลากข้ึนแสดง
ตามลําดับ  และประกาศรายช่ือผู้ชนะเลิศ  รองชนะเลิศ  และชมเชย 

๔.๕ หากมีการเปล่ียนแปลงกติกาข้อใดข้อหน่ึง  ผู้จัดการประกวดจะแจ้งให้ผู้เข้าประกวดทราบ
ก่อนการประกวด 
๕.เกณฑ์การให้คะแนน   เต็ม ๑๐๐ คะแนน   ดังน้ี  

เกณฑ์การให้คะแนน คะแนน 
๑. ความพร้อมเพรียง ลีลา  ๓๐ 
๒. นํ้าเสียง    ๓๐ 
๓. บุคลิกภาพ การแต่งกาย ๒๐ 
๔. จังหวะ  ทํานอง อักขระ เทคนิค ๒๐ 
3 

    หมายเหตุ  ***    การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นท่ีส้ินสุด 
 
 
 
 
 



 

 
 

๒๔ 

 
๖.รางวัลการประกวด 
  - รางวัลชนะเลิศ    เงินสด    -  บาท  พรอ้มเกียรติบัตร 
  - รองชนะเลิศอันดับหน่ึง เงินสด   -  บาท  พรอ้มเกียรติบัตร 
  - รองชนะเลิศอันดับสอง  เงินสด   -  บาท  พรอ้มเกียรติบัตร 
  - ชมเชย   เกียรติบัตร 

- ชมเชย   เกียรติบัตร 
- ชมเชย   เกียรติบัตร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

 
 

๒๕ 

แบบฟอร์มการให้คะแนน 
                                 การประกวดร้องเพลงพระราชนิพนธ์พร้อมจินตลีลา         ๐ รอบแรก 

       ๐ รอบตัดสิน  
๐  ระดับประถมศึกษา  ปท่ีี ๔–๖    
๐  ระดับมัธยมศึกษาตอนตน้ ปีท่ี ๑–๓   
๐  ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ปีท่ี ๔–๖ 
 

สถานที่...............วันท่ี.............เดือน.............ปี...............เวลา.......................... 

   กรรมการผู้ตดัสิน............................................................................................ 

ภาค…………………………….…….……….ทีมท่ี…………..........................................…  
 โรงเรียน……………………….....…………………….................................................... 

 สังกัด อบจ. /เทศบาล / อบต. ……………………………………….......................... 
 จังหวัด................................................................................................................ 

      

 เกณฑ์การให้คะแนน   เต็ม ๑๐๐ คะแนน   ดังน้ี  

 
เกณฑ์การให้คะแนน คะแนน คะแนนจาก

กรรมการ 

๑. ความพร้อมเพรียง ลีลา  ๓๐  

๒. นํ้าเสียง    ๓๐  

๓. บุคลิกภาพ การแต่งกาย ๒๐  

๔. จังหวะ  ทํานอง อักขระ เทคนิค ๒๐  

 รวม ๑๐๐  

 
 

 
                                                   ลงช่ือ………………………………..……กรรมการ 
              (ตัวบรรจง) 
 
 
        ลงช่ือ…………………………..………ผู้ตรวจสอบ 
             (ตัวบรรจง) 
 



 

 
 

๒๖ 

ใบสมัคร 
การประกวดการร้องเพลงพระราชนิพนธ์พร้อมจินตลีลา 

งานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถ่ิน  ประจําปี .......................... 
ณ   ................................................................................... 

 
 

 
ระดับ     ๐  ประถมศึกษาปีท่ี ๔-๖    

๐ มัธยมศึกษาตอนต้น ปีท่ี ๑-๓ 
๐ มัธยมศึกษาตอนปลาย ปีท่ี ๔-๖ 

 

โรงเรียน................................................................................................................................ 
สังกัด อบจ./เทศบาล/อบต. ............................................................................................... 
อําเภอ.......................................................จังหวัด............................................................... 

 
ช่ือเพลง........................................................................................................................................... 
 ๑. ........................................................................ช้ันปีท่ี ............................. นักร้องนํา 
 ๒. ........................................................................ช้ันปีท่ี .............................. 
 ๓. .........................................................................ช้ันปีท่ี .............................. 
 ๔. .........................................................................ช้ันปีท่ี .............................. 
 ๕. .........................................................................ช้ันปีท่ี .............................. 
 ๖. .........................................................................ช้ันปีท่ี .............................. 
 ๗. .........................................................................ช้ันปท่ีี .............................. 
 ๘. .........................................................................ช้ันปีท่ี .............................. 
 ๙. .........................................................................ช้ันปีท่ี .............................. 
  
 ช่ือครูผู้ควบคมุ ๑. .........................................................................เบอรมื์อถือ.............................. 
   ๒. ........................................................................เบอร์มือถือ.............................. 
    
 
                                      ขอรับรองว่าข้อความดังกล่าวถูกต้อง 
 
                                                   ( ลงช่ือ) ........................................... ผู้รับรอง 

                                                                           
(............................................) 

                                ตําแหน่ง  ผู้อํานวยการสํานัก/กองการศึกษา/ผู้อํานวยการสถานศึกษา 



 

 
 

๒๗ 

เกณฑ์การประกวดการร้องเพลงลูกทุ่งพร้อมแดนเซอร์  
(ระดับประถมศึกษา) 

 

๑. ระดับช้ันผู้เข้าประกวด 
กําลังศึกษาอยู่ระดับประถมศึกษา   สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  

๒. จํานวนผู้เข้าประกวด 
ภาคละ ๓ ทีม ๆ ละ ๖ – ๙ คน (รวมนกัรอ้ง)  

๓. ประเภทของเพลงและเวลาที่ใช้ในการประกวด 
 เพลงไทยลูกทุ่ง  จํานวน  ๑ เพลง ไม่เกนิ  ๑๐ นาที  ผู้เข้าประกวดในรอบแรก เม่ือเข้ารอบ
ตัดสินต้องเปล่ียนเพลง  โดยแจ้งให้คณะกรรมการ และผู้จัดการประกวดทราบล่วงหน้า  

๔.วิธีการประกวด 
 ๔.๑ ผู้เข้าประกวดแต่งกายตามความเหมาะสม 

๔.๒ ผู้เข้าประกวดทุกทีมรายงานตัวพร้อมมอบแผ่น CD (sound เพลง) ท่ีจะใช้ในการประกวด
ท้ัง ๒ รอบ โดยแจ้งเพลงทีจ่ะใช้ในแต่ละรอบให้ผู้จัดการประกวดทราบล่วงหน้า พร้อมท้ังจับฉลาก เพื่อ
จัดลําดับก่อนการประกวด ๑๕ นาท ี
 ๔.๓ ผู้เข้าประกวดข้ึนร้องเพลงตามลําดับ คณะกรรมการประกาศรายช่ือผู้เข้ารอบชิงชนะเลิศ  
๑๐ ทีม  โดยไม่แจ้งคะแนน   
 ๔.๔ การประกวดในรอบชิงชนะเลิศจะดําเนินการโดยให้ผู้ท่ีเข้ารอบจับฉลลากข้ึนแสดง
ตามลําดับ  และประกาศรายช่ือผู้ชนะเลิศ  รองชนะเลิศ  และชมเชย 

๔.๕ หากมีการเปล่ียนแปลงกติกาข้อใดข้อหน่ึง  ผู้จัดการประกวดจะแจ้งให้ผู้เข้าประกวดทราบ
ก่อนการประกวด 

๕.เกณฑ์การให้คะแนน   เต็ม ๑๐๐ คะแนน   ดังน้ี  
 

เกณฑ์การให้คะแนน คะแนน 
๑. ความพร้อมเพรียง  ๓๐ 
๒. นํ้าเสียง    ๒๐ 
๓. ลีลา  บุคลิก  ๒๐ 
 ๔. การแต่งกาย ๒๐ 
๕. จังหวะ  ทํานอง ๑๐ 
 

    หมายเหตุ  ***    การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นท่ีส้ินสุด   
 
 
 
 
 



 

 
 

๒๘ 

๖.รางวัลการประกวด 
  - รางวัลชนะเลิศ    เงินสด    -  บาท  พรอ้มเกียรติบัตร 
  - รองชนะเลิศอันดับหน่ึง เงินสด   -  บาท  พรอ้มเกียรติบัตร 
  - รองชนะเลิศอันดับสอง  เงินสด   -  บาท  พรอ้มเกียรติบัตร 
  - ชมเชย   เกียรติบัตร 

- ชมเชย   เกียรติบัตร 
- ชมเชย   เกียรติบัตร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

๒๙ 

เกณฑ์การประกวดการร้องเพลงลูกทุ่งพร้อมแดนเซอร์ 
(ระดับมัธยมศึกษา) 

 
๑. ระดับช้ันผู้เข้าประกวด 

กําลังศึกษาอยู่ ระดับมัธยมศึกษา สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน   
๒. จํานวนผู้เข้าประกวด 

ภาคละ ๓ ทีม ๆ ละ ๖ - ๙  คน ( รวมนักร้อง )  
๓. ประเภทของเพลงและเวลาที่ใช้ในการประกวด 
 เพลงไทยลูกทุ่ง  จํานวน  ๑ เพลง ไม่เกนิ  ๑๐ นาที  ผู้เข้าประกวดในรอบแรก เม่ือเข้ารอบ
ตัดสินต้องเปล่ียนเพลง  โดยแจ้งให้คณะกรรมการ และผู้จัดการประกวดทราบล่วงหน้า  

๔.วิธีการประกวด 
 ๔.๑ ผู้เข้าประกวดแต่งกายตามความเหมาะสม 

๔.๒ ผู้เข้าประกวดทุกทีมรายงานตัวพร้อมมอบแผ่น CD (sound เพลง) ท่ีจะใช้ในการประกวด
ท้ัง  ๒ รอบ โดยแจ้งเพลงทีจ่ะใช้ในแต่ละรอบให้ผู้จัดการประกวดทราบล่วงหน้า พร้อมท้ังจับฉลาก 
เพื่อจัดลําดับก่อนการประกวด ๑๕ นาท ี
 ๔.๓ ผู้เข้าประกวดข้ึนร้องเพลงตามลําดับ คณะกรรมการประกาศรายช่ือผู้เข้ารอบชิงชนะเลิศ  
๑๐ ทีม  โดยไม่แจ้งคะแนน   
 ๔.๔ การประกวดในรอบชิงชนะเลิศจะดาํเนินการโดยให้ผู้ท่ีเข้ารอบจับฉลลากข้ึนแสดง
ตามลําดับ  และประกาศรายช่ือผู้ชนะเลิศ  รองชนะเลิศ  และชมเชย 

๔.๕ หากมีการเปล่ียนแปลงกติกาข้อใดข้อหน่ึง  ผู้จัดการประกวดจะแจ้งให้ผู้เข้าประกวดทราบ
ก่อนการประกวด 

๕.เกณฑ์การให้คะแนน   เต็ม ๑๐๐ คะแนน   ดังน้ี  
 

เกณฑ์การให้คะแนน คะแนน 
๑. ความพร้อมเพรียง  ๓๐ 
๒. นํ้าเสียง    ๒๐ 
๓. ลีลา  บุคลิก  ๒๐ 
๔. การแต่งกาย ๒๐ 
๕. จังหวะ  ทํานอง ๑๐ 
 

    หมายเหตุ  ***         การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นท่ีส้ินสุด 
 
 
 
 



 

 
 

๓๐ 

 
 
 
๖.รางวัลการประกวด 
  - รางวัลชนะเลิศ    เงินสด    -  บาท  พรอ้มเกียรติบัตร 
  - รองชนะเลิศอันดับหน่ึง เงินสด   -  บาท  พรอ้มเกียรติบัตร 
  - รองชนะเลิศอันดับสอง  เงินสด   -  บาท  พรอ้มเกียรติบัตร 
  - ชมเชย   เกียรติบัตร 

- ชมเชย   เกียรติบัตร 
- ชมเชย   เกียรติบัตร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

๓๑ 

แบบฟอร์มการให้คะแนน 
การประกวดการประกวดการร้องเพลงลูกทุ่งพร้อมแดนเซอร์ 

                        ๐ รอบแรก 
              ๐ รอบตัดสิน  

๐  ระดับประถมศึกษา   
๐  ระดับมัธยมศึกษา  
 

สถานที่...............วันท่ี.............เดือน.............ปี...............เวลา.......................... 

กรรมการผู้ตดัสิน................................................................. 

ภาค…………………………….…….……….ทีมท่ี……………  
โรงเรียน……………………………………………..สังกัด อบจ. /เทศบาล /อบต. ……………………………………….. 

 จังหวัด............................................................................................................ 

               เกณฑก์ารให้คะแนน   เต็ม ๑๐๐ คะแนน   ดังน้ี 

         
เกณฑก์ารให้คะแนน คะแนน คะแนนจากกรรมการ 

๑.  ความพรอ้มเพรียง ๓๐  
๒. นํ้าเสียง    ๒๐  
๓. ลีลา  บุคลิก  ๒๐  
๔. การแต่งกาย ๑๐  
๕. จังหวะ ทํานอง ๑๐  

 รวม ๑๐๐  

 
 

ลงช่ือ………………………………….……กรรมการ 
            (ตัวบรรจง) 
 
 
     ลงช่ือ………………………………………ผู้ตรวจสอบ 
           (ตัวบรรจง) 
 
 
 
 



 

 
 

๓๒ 

ใบสมัคร 
การประกวดการประกวดการร้องเพลงลูกทุ่งพร้อมแดนเซอร์ 

งานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถ่ิน  ประจําปี .......................... 
ณ   ................................................................................... 

--------------------------------- 
 

 
ระดับ    ๐  ประถมศึกษา    
                   ๐  มัธยมศึกษา 
 
โรงเรียน............................................................................................................................................. 
อบจ. /เทศบาล /อบต. .....................................................อําเภอ....................................................   
จังหวัด.............................................................................................................................................. 
 
ช่ือเพลง....................................................................................................................................... 
 ๑. ........................................................................ช้ันปีท่ี ............................... นักร้องนํา 
 ๒. ........................................................................ช้ันปีท่ี .............................. 
 ๓. .........................................................................ช้ันปีท่ี .............................. 
 ๔. .........................................................................ช้ันปีท่ี .............................. 
 ๕. .........................................................................ช้ันปีท่ี .............................. 
 ๖. .........................................................................ช้ันปีท่ี .............................. 
 ๗. .........................................................................ช้ันปท่ีี .............................. 
 ๘. .........................................................................ช้ันปีท่ี .............................. 
 ๙. .........................................................................ช้ันปีท่ี .............................. 
 
 ช่ือครูผู้ควบคมุ ๑. ....................................................................................................... 
   ๒. ....................................................................................................... 
    
 
                                      ขอรับรองว่าข้อความดังกล่าวถูกต้อง 
 
                                                   ( ลงช่ือ) ........................................... ผู้รับรอง 

                                                                        
(............................................) 

                                ตําแหน่ง  ผู้อํานวยการสํานัก/กองการศึกษา/ผู้อํานวยการสถานศึกษา 
 



 

 
 

๓๓ 

เกณฑ์การประกวดการวาดภาพระบายสี 
( ระดับปฐมวัย ) 

๑. ระดับช้ันผู้เข้าประกวด 
นักเรียนกําลังศึกษาอยู่ระดบัปฐมวัย  สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  

๒. จํานวนผู้เข้าประกวด 
 ภาคละ ๓ ทีม ๆ ละ ๒ คน 

๓. เวลาท่ีใช้ในการประกวด 
 ๒  ช่ัวโมง 

๔. วิธีการประกวด  และการจัดเตรียมอุปกรณ์ 
 ๔.๑ วาดภาพในหัวข้อ 

 หัวข้อการประกวดวาดภาพ ระดับปฐมวัย กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน จะประกาศให้
ทราบล่วงหน้าก่อนการแข่งขัน 15 วัน ทาง Website กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน www.dla.go.th 
และ Website ของบริษัทผู้รับจัดงาน รวมทั้ง Website ของเจ้าภาพระดับประเทศ    

๔.๒ ผู้จัดการประกวด จัดเตรียมอุปกรณ์ให้ ประกอบดว้ย 
  - กระดาษวาดเขียนเล่มเล็ก (ขนาด A๔ ๑๐๐ แกรม) 

๔.๓ ให้ผู้เข้าประกวดจัดเตรียมอุปกรณ์มาเอง   ดังน้ี 
  - ดินสอ 
  - ยางลบ 
  - สีเทียนชนิด  ๑๒  สี 
  - แผ่นรองวาดภาพ 
๕. เกณฑ์การให้คะแนน  เต็ม ๑๐๐ คะแนน ดังน้ี 
 

เกณฑ์การให้คะแนน คะแนน 
๑. วาดภาพตามหัวข้อท่ีกําหนดและการวางภาพที่เหมาะสม ๓๐ 
๒. ความคดิรเิริ่มสร้างสรรค ์ ๓๐ 
๓. ความประณีตสวยงาม ๓๐ 
๔. การเก็บอุปกรณ์หลังการใช้งาน ๑๐ 
 

หมายเหตุ   การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นท่ีส้ินสุด 

๖.รางวัลการประกวด 
  - รางวัลชนะเลิศ    เงินสด    -  บาท  พรอ้มเกียรติบัตร 
  - รองชนะเลิศอันดับหน่ึง เงินสด   -  บาท  พรอ้มเกียรติบัตร 
  - รองชนะเลิศอันดับสอง  เงินสด   -  บาท  พรอ้มเกียรติบัตร 
  - ชมเชย   เกียรติบัตร 

- ชมเชย   เกียรติบัตร 
- ชมเชย   เกียรติบัตร 



 ๓๔  
แบบฟอร์มการให้คะแนน 

การประกวดการวาดภาพระบายสีระดับปฐมวัย 
สถานที่........................................วัน/เดือน/ปี.....................................  เวลา .................................................................. 

กรรมการผู้ตัดสิน  .................................................................. 
เกณฑ์การให้คะแนน  เต็ม ๑๐๐ คะแนน ดังนี้ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

             
                 ลงชือ่……………………………………………กรรมการ 
                                           (ตัวบรรจง) 

                                          ลงชื่อ……………………………………………ผู้ตรวจสอบ 
                                          (ตัวบรรจง) 

 
 

ลําดับทีม 

 
 

อบจ./เทศบาล 
/อบต. 

 
 

ชื่อโรงเรียน 

วาดภาพตาม
หัวข้อ 

ที่กําหนดและ
การวางภาพ
ที่เหมาะสม 

(๓๐) 

 
ความคิด
ริเริ่ม

สร้างสรรค์ 
(๓๐) 

 
ความ
ประณีต
สวยงาม 

(๓๐) 

 
การเก็บ

อุปกรณ์หลัง
การใช้งาน

(๑๐) 

 
 
 

รวม 

๑        
๒        
๓        
๔        
๕        



 ๓๕  

เกณฑ์การประกวดการวาดภาพระบายสี                           
(ระดับประถมศึกษาปีท่ี ๑-๓) 

 
๑. ระดับช้ันผู้เข้าประกวด 
 นักเรียนกําลังศึกษาอยู่ระดบัประถมศกึษาปีท่ี ๑-๓  สังกัดองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
๒. จํานวนผู้เข้าประกวด 

ภาคละ ๓ ทีมๆ ละ ๒ คน 
๓. เวลาท่ีใช้ในการประกวด 
 ๓  ช่ัวโมง 
๔. วิธีการประกวด และการจัดเตรียมอุปกรณ์ 
 ๔.๑ วาดภาพในหัวข้อ 
  คณะกรรมการจะแจ้งให้ทราบในวันประกวดแข่งขัน 
 ๔.๒ ผู้จัดการประกวด จัดเตรียมอุปกรณ์ให้  ประกอบด้วย 
  - กระดาษวาดเขียน ๑๐๐  แกรม  ขนาด  ๑๕ น้ิว x ๒๒ น้ิว 

๔.๓ ให้ผู้เข้าประกวด จัดเตรียมอุปกรณ์มาเอง  ดังน้ี 
  - ดินสอ 
  - ยางลบ 
  - สีไม้ชนิด  ๑๒  สี 
  - แผ่นรองวาดภาพ 
๕. เกณฑ์การให้คะแนน    เต็ม ๑๐๐ คะแนน  ดังน้ี 
 

เกณฑ์การให้คะแนน คะแนน 
๑. วาดภาพตามหัวข้อท่ีกําหนดและการวางภาพที่เหมาะสม ๓๐ 
๒. ความคดิรเิริ่มสร้างสรรค ์ ๓๐ 
๓. ความประณีตสวยงาม ๓๐ 
๔. การเก็บอุปกรณ์หลังการใช้งาน ๑๐ 

หมายเหตุ   การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นท่ีส้ินสุด 

๖.รางวัลการประกวด 
  - รางวัลชนะเลิศ    เงินสด    -  บาท  พรอ้มเกียรติบัตร 
  - รองชนะเลิศอันดับหน่ึง เงินสด   -  บาท  พรอ้มเกียรติบัตร 
  - รองชนะเลิศอันดับสอง  เงินสด   -  บาท  พรอ้มเกียรติบัตร 
  - ชมเชย   เกียรติบัตร 

- ชมเชย   เกียรติบัตร 
- ชมเชย   เกียรติบัตร 
 



 ๓๖  
แบบฟอร์มการให้คะแนน 

การประกวดการวาดภาพระบายสีระดับประถมศึกษา ปีที่ ๑-๓ 
สถานที่........................................วัน/เดือน/ปี.....................................  เวลา .................................................................. 

กรรมการผู้ตัดสิน  .................................................................. 
เกณฑ์การให้คะแนน  เต็ม ๑๐๐ คะแนน ดังนี้ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                                                                            ลงชื่อ……………………………………………กรรมการ 
                                                        (ตัวบรรจง) 

                                                ลงชื่อ……………………………………………ผู้ตรวจสอบ 
                                              (ตัวบรรจง)

 
 

ลําดับทีม 

 
 

อบจ./เทศบาล 
/อบต. 

 
 

ชื่อโรงเรียน 

วาดภาพตาม
หัวข้อ 

ที่กําหนดและ
การวางภาพที่
เหมาะสม 

(๓๐) 

 
ความคิด 
ริเริ่ม 

สร้างสรรค์ 
(๓๐) 

 
ความ
ประณีต
สวยงาม 

(๓๐) 

 
การเก็บ

อุปกรณ์หลัง
การใช้งาน

(๑๐) 

 
 
 

รวม 

๑        
๒        
๓        
๔        
๕        



 ๓๗  

เกณฑ์การประกวดวาดภาพระบายสี 
(ระดับประถมศึกษาปีท่ี ๔-๖) 

 
๑. ระดับช้ันผู้เข้าประกวด 
 นักเรียนกําลังศึกษาอยู่ระดบัประถมศกึษาปีท่ี ๔-๖  สังกัดองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  

๒. จํานวนผู้เข้าประกวด 
ภาคละ ๓ ทีม ๆ ละ  ๒  คน 

๓. เวลาท่ีใช้ในการประกวด 
 ๓  ช่ัวโมง 

๔. วิธีการประกวด และการจัดเตรียมอุปกรณ์ 
 ๔.๑ วาดภาพในหัวข้อ 
  คณะกรรมการจะแจ้งให้ทราบในวันประกวดแข่งขัน 
  ๔.๒ ผู้จัดการประกวด จัดเตรียมอุปกรณ์ให้   ประกอบด้วย 
  - กระดาษวาดเขียน  ๑๐๐  แกรม  ขนาด  ๑๕ น้ิว x ๒๒ น้ิว 
 ๔.๓ ให้ผู้เข้าประกวด จัดเตรียมอุปกรณ์มาเอง  ดังน้ี 
  - ดินสอ 
  - ยางลบ 
  - สีชอล์ค  ชนิด  ๒๔  สี 
  - แผ่นรองวาดภาพ 
 

๕. เกณฑ์การให้คะแนน เต็ม ๑๐๐ คะแนน ดังน้ี 
 

เกณฑ์การให้คะแนน คะแนน 
๑.วาดภาพตามหัวข้อท่ีกําหนดและการวางภาพที่เหมาะสม ๓๐ 
๒. ความคดิรเิริ่มสร้างสรรค ์ ๓๐ 
๓. ความประณีตสวยงาม ๓๐ 
๔. การเก็บอุปกรณ์หลังการใช้งาน ๑๐ 

หมายเหตุ   การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นท่ีส้ินสุด 

๖.รางวัลการประกวด 
  - รางวัลชนะเลิศ    เงินสด    -  บาท  พรอ้มเกียรติบัตร 
  - รองชนะเลิศอันดับหน่ึง เงินสด   -  บาท  พรอ้มเกียรติบัตร 
  - รองชนะเลิศอันดับสอง  เงินสด   -  บาท  พรอ้มเกียรติบัตร 
  - ชมเชย   เกียรติบัตร 

- ชมเชย   เกียรติบัตร 
- ชมเชย   เกียรติบัตร        



 ๓๘  
แบบฟอร์มการให้คะแนน 

การประกวดการวาดภาพระบายสีระดับประถมศึกษา ปีที่ ๔-๖ 
สถานที่........................................วัน/เดือน/ปี.....................................  เวลา .................................................................. 

กรรมการผู้ตัดสิน  .................................................................. 
เกณฑ์การให้คะแนน  เต็ม ๑๐๐ คะแนน ดังนี้ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

ลงชื่อ……………………………………………กรรมการ 
                                               (ตัวบรรจง) 

ลงชื่อ……………………………………………ผู้ตรวจสอบ 
                                    (ตัวบรรจง)

 
 

ลําดับทีม 

 
 

อบจ./เทศบาล 
/อบต. 

 
 

ชื่อโรงเรียน 

วาดภาพตาม
หัวข้อ 

ที่กําหนดและ
การวางภาพที่
เหมาะสม 

(๓๐) 

 
ความคิด 
ริเริ่ม 

สร้างสรรค์ 
(๓๐) 

 
ความ
ประณีต
สวยงาม 

(๓๐) 

 
การเก็บ

อุปกรณ์หลัง
การใช้งาน

(๑๐) 

 
 
 

รวม 

๑        
๒        
๓        
๔        
๕        



 ๓๙  

เกณฑ์การประกวดวาดภาพระบายสี 
(ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ปีท่ี ๑-๓) 

 
๑. ระดับช้ันผู้เข้าประกวด 
  นักเรยีนกําลังศึกษาอยู่ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ปีท่ี ๑-๓ สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  

๒. จํานวนผู้เข้าประกวด 
ภาคละ ๓ ทีมๆ ละ  ๒  คน 

๓. เวลาท่ีใช้ในกาประกวด 
 ๓  ช่ัวโมง 

๔. วิธีการประกวด และการจัดเตรียมอุปกรณ์ 
 ๔.๑ วาดภาพในหัวข้อ 
  คณะกรรมการจะแจ้งให้ทราบในวันประกวดแข่งขัน 
 ๔.๒ ผู้จัดการประกวด จัดเตรียมอุปกรณ์ให้  ประกอบด้วย 
  - กระดาษวาดเขียน ๑๐๐  แกรม  ขนาด  ๑๕ น้ิว x ๒๒ น้ิว 

๔.๓ ให้ผู้เข้าประกวด จัดเตรียมอุปกรณ์มาเอง  ดังน้ี 
  - ดินสอ 
  - ยางลบ 
  - สีนํ้า  ชนิด  ๒๔  สี 
  - แผ่นรองวาดภาพ 

๕. เกณฑ์การให้คะแนน  เต็ม ๑๐๐ คะแนน ดังน้ี 

 
เกณฑ์การให้คะแนน คะแนน 

๑. วาดภาพตามหัวข้อท่ีกําหนดและการวางภาพที่เหมาะสม ๓๐ 
๒. ความคดิรเิริ่มสร้างสรรค ์ ๓๐ 
๓. ความประณีตสวยงาม ๓๐ 
๔. การเก็บอุปกรณ์หลังการใช้งาน ๑๐ 

 

หมายเหตุ   การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นท่ีส้ินสุด 

 

 

 

 



 

 
 

๔๐ 

 

 

๖.รางวัลการประกวด 
  - รางวัลชนะเลิศ    เงินสด    -  บาท  พรอ้มเกียรติบัตร 
  - รองชนะเลิศอันดับหน่ึง เงินสด   -  บาท  พรอ้มเกียรติบัตร 
  - รองชนะเลิศอันดับสอง  เงินสด   -  บาท  พรอ้มเกียรติบัตร 
  - ชมเชย   เกียรติบัตร 

- ชมเชย   เกียรติบัตร 
- ชมเชย   เกียรติบัตร 

 



 ๔๑  
แบบฟอร์มการให้คะแนน 

การประกวดการวาดภาพระบายสีระดับมัธยมศึกษา ปีที่ ๑-๓ 
สถานที่........................................วัน/เดือน/ปี.....................................  เวลา .................................................................. 

กรรมการผู้ตัดสิน  .................................................................. 
เกณฑ์การให้คะแนน  เต็ม ๑๐๐ คะแนน ดังนี้ 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ลงชื่อ……………………………………………กรรมการ 
                                                (ตวับรรจง) 

          ลงชื่อ……………………………………………ผู้ตรวจสอบ 
                                                (ตัวบรรจง)

 
 

ลําดับทีม 

 
 

อบจ./เทศบาล 
/อบต. 

 
 

ชื่อโรงเรียน 

วาดภาพตาม
หัวข้อ 

ที่กําหนดและ
การวางภาพ
ที่เหมาะสม 

(๓๐) 

 
ความคิด 
ริเริ่ม 

สร้างสรรค์ 
(๓๐) 

 
ความ
ประณีต
สวยงาม 

(๓๐) 

 
การเก็บ

อุปกรณ์หลัง
การใช้งาน

(๑๐) 

 
 
 

รวม 

๑        
๒        
๓        
๔        
๕        



 ๔๒  

เกณฑ์การประกวดวาดภาพระบายสี 
(ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ปีท่ี ๔-๖) 

 
๑. ระดับช้ันผู้เข้าประกวด 
  นักเรยีนกําลังศึกษาอยู่ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ปีท่ี ๔-๖ สังกัดองค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถ่ิน  

๒. จํานวนผู้เข้าประกวด 
ภาคละ ๓ ทีมๆ ละ  ๒  คน 

๓. เวลาท่ีใช้ในกาประกวด 
 ๓  ช่ัวโมง 

๔. วิธีการประกวด และการจัดเตรียมอุปกรณ์ 
 ๔.๑ วาดภาพในหัวข้อ 
  คณะกรรมการจะแจ้งให้ทราบในวันประกวดแข่งขัน 
 ๔.๒ ผู้จัดการประกวด จัดเตรียมอุปกรณ์ให้  ประกอบด้วย 
  - กระดาษวาดเขียน ๑๐๐  แกรม  ขนาด  ๑๕ น้ิว x ๒๒ น้ิว 

๔.๓ ให้ผู้เข้าประกวด จัดเตรียมอุปกรณ์มาเอง  ดังน้ี 
  - ดินสอ 
  - ยางลบ 
  - สีนํ้า  ชนิด  ๒๔  สี 
  - แผ่นรองวาดภาพ 

๕. เกณฑ์การให้คะแนน  เต็ม ๑๐๐ คะแนน ดังน้ี 

 
เกณฑ์การให้คะแนน คะแนน 

๑. วาดภาพตามหัวข้อท่ีกําหนดและการวางภาพที่เหมาะสม ๓๐ 
๒. ความคดิรเิริ่มสร้างสรรค ์ ๓๐ 
๓. ความประณีตสวยงาม ๓๐ 
๔. การเก็บอุปกรณ์หลังการใช้งาน ๑๐ 

 

หมายเหตุ   การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นท่ีส้ินสุด 

 

 

 



 

 
 

๔๓ 

 

๖.รางวัลการประกวด 
  - รางวัลชนะเลิศ    เงินสด    -  บาท  พรอ้มเกียรติบัตร 
  - รองชนะเลิศอันดับหน่ึง เงินสด   -  บาท  พรอ้มเกียรติบัตร 
  - รองชนะเลิศอันดับสอง  เงินสด   -  บาท  พรอ้มเกียรติบัตร 
  - ชมเชย   เกียรติบัตร 

- ชมเชย   เกียรติบัตร 
- ชมเชย   เกียรติบัตร 



 ๔๔  
แบบฟอร์มการให้คะแนน 

การประกวดการวาดภาพระบายสี  ระดับมัธยมศึกษา ปีที่ ๔-๖ 
สถานที่........................................วัน/เดือน/ปี.....................................  เวลา .................................................................. 

กรรมการผู้ตัดสิน  .................................................................. 
เกณฑ์การให้คะแนน  เต็ม ๑๐๐ คะแนน ดังนี้ 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

   ลงชือ่……………………………………………กรรมการ 
                                           (ตัวบรรจง) 

                                        ลงชื่อ……………………………………………ผู้ตรวจสอบ 
                                           (ตัวบรรจง)

 
 

ลําดับทีม 

 
 

อบจ./เทศบาล 
/อบต. 

 
 

ชื่อโรงเรียน 

วาดภาพตาม
หัวข้อ 

ที่กําหนดและ
การวางภาพ
ที่เหมาะสม 

(๓๐) 

 
ความคิด 
ริเริ่ม 

สร้างสรรค์ 
(๓๐) 

 
ความ
ประณีต
สวยงาม 

(๓๐) 

 
การเก็บ

อุปกรณ์หลัง
การใช้งาน

(๑๐) 

 
 
 

รวม 

๑        
๒        
๓        
๔        
๕        



 ๔๕  

ใบสมัคร 
การประกวดการวาดภาพระบายสี 

งานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถ่ิน  ประจําปี .................... 
สถานท่ี..............................วัน/เดือน/ปี..............................เวลา........................... 

 

อบจ. /เทศบาล /อบต. .....................................................อําเภอ....................................................   
จังหวัด..................................................................... 

ระดับ   ๐  ปฐมวัย 
 ๑.  .................................................................................................... 
 ๒. .................................................................................................... 
โรงเรียนเทศบาล ........................................................................................... 
 

ระดับ   ๐  ระดับประถมศกึษาปีท่ี ๑ -๓ 
 ๑. ........................................................................ ช้ัน ปท่ีี............................. 
 ๒. .........................................................................ช้ันปีท่ี.............................. 
โรงเรียน ....................................................................................................................... 
 

ระดับ   ๐  ระดับประถมศกึษาปีท่ี ๔-๖ 
 ๑. ........................................................................ ช้ันปท่ีี ............................. 
 ๒. .........................................................................ช้ันปีท่ี............................. 
โรงเรียน ....................................................................................................................... 
 

ระดับ   ๐  ระดับมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ -๓ 
 ๑.  ........................................................................ ช้ันปท่ีี ............................. 
 ๒. ......................................................................... ช้ันปท่ีี............................... 
โรงเรียน ......................................................................................................................... 
 

ระดับ   ๐  ระดับมัธยมศึกษาปีท่ี ๔-๖ 
 ๑. .......................................................................... ช้ันปท่ีี ............................. 
 ๒. ......................................................................... ช้ันปท่ีี............................... 
โรงเรียน ......................................................................................................................... 
 

ช่ือครูผู้ควบคมุ ๑. .....................................................................เบอร์มือถือ.................................. 
          ๒. .....................................................................เบอร์มือถือ................................. 
                                                          ขอรับรองว่าข้อความดังกล่าวถูกต้อง 
 
                                                   ( ลงช่ือ) ........................................... ผู้รับรอง 
                                                            (............................................) 
                                ตําแหน่ง  ผู้อํานวยการสํานัก/กองการศึกษา/ผู้อํานวยการสถานศึกษา 



 

 
 

๔๖ 

 

เกณฑ์การประกวดแกะสลักผักผลไม้ 

๑. ระดับช้ันผู้เข้าประกวด 

นักเรียนกําลังศึกษาอยู่ในโรงเรียนสังกดัองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

            - ระดับประถมศึกษา ปีท่ี ๔-๖  
  - ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ปีท่ี ๑-๓ 

- ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ปีท่ี ๔-๖ 

๒. จํานวนผู้เข้าร่วมการประกวด 
ภาคส่งตัวแทนระดับละ  ๓  ทีม ๆ ละ  ๓  คน 

๓. เวลาที่ใช้ในการประกวด  
 ๓  ช่ัวโมง 

๔. วิธีการประกวด  และการจัดเตรียมอุปกรณ์ 

๔.๑ วิธีการประกวด 

ผู้เข้าประกวดแกะสลกัผักผลไม้  ดําเนินการแกะสลักผักและผลไม้เสร็จแล้วให้นําผลงานที่
แกะสลักเสร็จแล้ว  มาจัดประดับตกแต่งเป็นรูปทรงต่างๆ  ตามความคิดริเริ่มสร้างสรรค ์

๔.๒ การเตรียมวัสดุอุปกรณ์ 
 ๔.๒.๑ ผู้เข้าประกวดจัดหาเคร่ืองมือและอุปกรณ์ต่างๆ  ในการประดิษฐแ์ละตกแต่ง มาเอง 

๔.๒.๒ เครื่องมือท่ีใช้ในการแกะสลักต้องไม่เป็นเคร่ืองมือท่ีใช้แกะสําเร็จรปู  เช่น  มีดท่ีใช้ห่ัน
ออกมาแล้วเปน็ลวดลายต่างๆ  สําเร็จรูป 
 ๔.๒.๓ ไม่อนุญาตให้ผู้เข้าประกวดจัดเตรียม ตัด เกลา แกะสลัก ตกแต่งรปูทรงใดๆมาก่อน 
 ๔.๒.๔ ให้ผู้เข้าประกวดแกะสลัก ผลไม้ ๔  ชนิด  ดังน้ี  มะละกอ  แครอท  ฟักทอง 
 และแคนตาลูป   ส่วนผลไม้อ่ืนๆสามารถนํามาประดับ 

 

หมายเหตุ  ผู้จัดการประกวดเป็นผู้จัดหา   มะละกอ  แครอท  ฟักทอง  และแคนตาลูป     
ให้กับผู้เข้าประกวด 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

๔๗ 

 

๕. เกณฑ์การให้คะแนน  เต็ม  ๑๐๐  คะแนน  ดังน้ี 

 
เกณฑ์การให้คะแนน คะแนน 

๑. การเตรียมเครื่องมือและอุปกรณ์ถูกตอ้งตามที่กําหนด   ๕ 

๒. ปฏิบัติถูกต้องตามขั้นตอน ๑๕ 

๓. รปูทรงเหมาะสม ๑๕ 

๔. ความประณีต  เรียบร้อย  สวยงาม ๒๐ 

๕. ความประหยัด ๑๐ 

๖. ความรว่มมือในการทํางานในหมู่คณะ  ๑๐ 

๗. ความคิดรเิริ่มสร้างสรรค์ในการจัดตกแต่ง ๑๕ 

๘. การจัดเกบ็  ทําความสะอาด  ๑๐ 

 
     หมายเหต ุ***    การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นท่ีส้ินสุด 
 
๗.รางวัลการประกวด 
  - รางวัลชนะเลิศ    เงินสด    -  บาท  พร้อมเกียรติบัตร 
  - รองชนะเลิศอันดับหน่ึง เงินสด   -  บาท  พรอ้มเกียรติบัตร 
  - รองชนะเลิศอันดับสอง  เงินสด   -  บาท  พรอ้มเกียรติบัตร 
  - ชมเชย   เกียรติบัตร 

- ชมเชย   เกียรติบัตร 
- ชมเชย   เกียรติบัตร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๔๘  
แบบฟอร์มการให้คะแนน 
การประกวดแกะสลักผลไม้   

สถานที่........................................วัน/เดือน/ปี.....................................  เวลา .................................................................. 
กรรมการผู้ตัดสิน  .................................................................. 

๐  ระดับประถมศึกษาปีที่ ๔-๖    
๐  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ปีที่ ๑-๓ 
๐  ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ปีที่ ๔-๖ 

เกณฑ์การให้คะแนน  เต็ม ๑๐๐ คะแนน ดังนี้ 
 

ลงชื่อ……………………………………………กรรมการ 
                                                (ตัวบรรจง) 
                       ลงชือ่……………………………………………ผู้ตรวจสอบ       

       (ตัวบรรจง)

 
ลําดับทีม 

 
ชื่อโรงเรียน 

การเตรียมเครื่องมือ
และอุปกรณ์ถูกต้อง

ตามที่กําหนด 
(๕)   

ปฏิบัติ
ถูกต้องตาม
ขั้นตอน 
(๑๕) 

รูปทรง
เหมาะสม 

(๑๕) 

ความประณีต  
เรียบร้อย  
สวยงาม 

(๒๐) 

ความ
ประหยัด 

(๑๐) 

ความร่วมมือใน
การทํางานในหมู่

คณะ 
(๑๐) 

ความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์ในการ

จัดตกแต่ง 
(๑๕) 

จัดเก็บทํา
ความ
สะอาด 
(๑๐) 

 
รวม 

๑           
๒           
๓           
๔           
๕           



 ๔๙  

ใบสมัคร 
การประกวดแกะสลักผักและผลไม้ 

 
 

ระดับ   ๐  ระดับประถมศกึษาปีท่ี ๔-๖ 
 ๑. ........................................................................ ช้ันปท่ีี ............................. 
 ๒. .........................................................................ช้ันปีท่ี.............................. 
 ๓. .........................................................................ช้ันปีท่ี.............................. 
โรงเรียน................................................................................................................................ 
สังกัด อบจ./เทศบาล/อบต. ............................................................................................... 
อําเภอ.......................................................จังหวัด............................................................... 
 

ระดับ   ๐  ระดับมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ -๓ 
 ๑.  ........................................................................ช้ันปีท่ี ............................. 
 ๒. .........................................................................ช้ันปีท่ี............................... 
 ๓. .........................................................................ช้ันปีท่ี................................. 
โรงเรียน................................................................................................................................ 
สังกัด อบจ./เทศบาล/อบต. ............................................................................................... 
อําเภอ.......................................................จังหวัด............................................................... 
 

ระดับ   ๐  ระดับมัธยมศึกษาปีท่ี ๔-๖ 
 ๑. .......................................................................... ช้ันปท่ีี ............................. 
 ๒. ......................................................................... ช้ันปท่ีี............................... 
 ๓. ......................................................................... ช้ันปท่ีี................................ 
โรงเรียน................................................................................................................................ 
สังกัด อบจ./เทศบาล/อบต. ............................................................................................... 
อําเภอ.......................................................จังหวัด............................................................... 
 

 
ช่ือครูผู้ควบคมุ ๑. .....................................................................เบอร์มือถือ.................................. 
          ๒. .......................................................................เบอร์มือถือ................................. 
 
                                                          ขอรับรองว่าข้อความดังกล่าวถูกต้อง 
 
                                                   (ลงช่ือ) ........................................... ผู้รับรอง 

                                                                           
(............................................) 

                                ตําแหน่ง  ผู้อํานวยการสํานัก/กองการศึกษา/ผู้อํานวยการสถานศึกษา 



 

 
 

๕๐ 

เกณฑ์การประกวดงานประดิษฐ์ร้อยมาลัย 
 
๑. ระดับช้ันผู้เข้าประกวด 
 นักเรียนกําลังศึกษาอยู่ในโรงเรียนสังกดัองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
  - ระดับประถมศึกษาปีท่ี ๔-๖  
  - ระดับมัธยมศึกษาปีท่ี ๑-๓  

- ระดับมัธยมศึกษาปีท่ี ๔-๖ 
๒. จํานวนผู้เข้าประกวด 

ภาคส่งตัวแทนระดับละ  ๓  ทีมๆ ละ  ๓  คน 
๓. เวลาท่ีใช้ในการประกวด  
 ๓  ช่ัวโมง 
๔. วิธีการประกวด และการจัดเตรียมอุปกรณ์ 

๔.๑ วิธีการประกวด 
 - ระดับประถมศึกษาปีท่ี ๔-๖ 
  ๔.๑.๑  ให้ผู้เข้าประกวดร้อยมาลัยคล้องมือ  ๑  พวง   
  ๔.๑.๒ ให้ผู้เข้าประกวดเตรียมพานเงินหรือพานทองพร้อมผ้ารองมาเอง  นําผลงานท่ี
เสร็จแล้ววางบนพานเงินหรือพานทองที่มีขนาดเหมาะสมกับพวงมาลัย  พร้อมตดิป้ายช่ือ-นามสกุล  
โรงเรียน  อําเภอ  จังหวัด  ของผู้เข้าประกวด ( เขียนตวับรรจง )  แล้วนําไปจัดแสดงในท่ี 
ท่ีผู้จัดการประกวดจัดเตรียมไว้ให้ 
 - ระดับมัธยมศึกษาปีท่ี ๑-๓  

- ระดับมัธยมศึกษาปีท่ี ๔-๖ 
  ๔.๑.๓ ให้ผู้เข้าประกวดร้อยมาลัยคล้องคอ  ประกอบรบิบ้ินสําหรับใช้ในงานมงคล 
  ๔.๑.๔ ให้ผู้เข้าประกวดเตรียมพานเงินหรือพานทองพร้อมผ้ารองมาเอง  นําผลงานท่ี
เสร็จแล้ววางบนพานเงินท่ีมีขนาดเหมาะสมกับพวงมาลัย  พร้อมตดิป้ายช่ือ-นามสกุล  โรงเรยีน  
อําเภอ  จังหวัด  ของผู้เข้าประกวด ( เขียนตัวบรรจง ) แล้วนําไปจัดแสดงในท่ีท่ีผู้จัดการประกวด
จัดเตรียมไว้ให้ 
  ๔.๒ การเตรียมวัสดุอุปกรณ์ 
       ๔.๒.๑ ให้ผู้เข้าประกวดจัดซ้ือและจัดหาอุปกรณ์ต่างๆ  ในการประดิษฐ์และตกแต่ง  
ตลอดจนเครือ่งมือและอุปกรณ์ในการจัดทําต่างๆ  ให้ผู้เข้าประกวดจัดเตรียมมาเอง 
       ๔.๒.๒ อนุญาตให้ผู้เข้าประกวดจัดเตรียมฉีก  ตัด  เดด็กลีบดอกไม้มาก่อนได้ 
       ๔.๒.๓ ไม่อนุญาตให้ผู้เข้าประกวดจัดเตรียม  ตดั  เกลา  แกะสลัก  ตกแต่งรปูทรงใดๆ  
มาก่อน 
       ๔.๒.๔ ไม่อนุญาตให้ผู้เข้าประกวดตกแต่งกลีบหรือส่วนประกอบอ่ืนๆ มาก่อนที่จะทํา
การประกวด 

หมายเหตุ ***  หากฝ่าฝืนในข้อ  ๔.๒.๓  จะตัดสิทธ์ิออกจากการประกวด 
 



 

 
 

๕๑ 

๕. เกณฑ์การให้คะแนน    เต็ม ๑๐๐ คะแนน ดังน้ี      
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
หมายเหตุ   การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นท่ีส้ินสุด 
 
๖.รางวัลการประกวด 
  - รางวัลชนะเลิศ    เงินสด    -  บาท  พรอ้มเกียรติบัตร 
  - รองชนะเลิศอันดับหน่ึง เงินสด   -  บาท  พรอ้มเกียรติบัตร 
  - รองชนะเลิศอันดับสอง  เงินสด   -  บาท  พรอ้มเกียรติบัตร 
  - ชมเชย   เกียรติบัตร 

- ชมเชย   เกียรติบัตร 
- ชมเชย   เกียรติบัตร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เกณฑ์การให้คะแนน คะแนน 
๑. ความพร้อมในการจัดเตรียมวัสดุและเคร่ืองมือ   ๑๐ 
๒. ความถูกตอ้งของงานตามประเภทที่กาํหนด ๑๐ 
๓. ปฏิบัติงานได้ถูกต้องตามข้ันตอนท่ีกําหนด ๑๐ 
๔. ลักษณะนิสัยในการทํางาน ๑๐ 
๕. สีสัน  รูปทรงสวยงาม   ๑๐ 
๖. ความรว่มมือในการทํางาน ๕ 
๗. ความคิดรเิริ่มสร้างสรรค ์ ๑๐ 
๘. เสร็จทันตามเวลาที่กําหนด ๑๐ 
๙. ผลงานประณีต สวยงาม  เรียบร้อย  มีความคงทน                ๒๕ 



 ๕๒  
แบบฟอร์มการให้คะแนน 

การประกวดงานประดิษฐ์ร้อยมาลัย   
สถานที่........................................วัน/เดือน/ปี.....................................  เวลา .................................................................. 

กรรมการผู้ตัดสิน  .................................................................. 
๐  ระดับประถมศึกษาปีที่ ๔-๖    ๐  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ปีที่ ๑-๓   ๐  ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ปีที่ ๔-๖ 

เกณฑ์การให้คะแนน  เต็ม ๑๐๐ คะแนน ดังนี้ 
 

 

                                      ลงชื่อ……………………………………………กรรมการ 
                                                         (ตัวบรรจง) 
 

             ลงชื่อ……………………………………………ผู้ตรวจสอบ 
       

            (ตวับรรจง)    

 
ภาค
ที่ 

 
ภาค/ 
ทีม 

 
ชื่อโรงเรียน 

ความพร้อม
ในการ

จัดเตรียมวัสดุ
และเครื่องมือ 

(๑๐)  

ความ
ถูกต้องของ
งานตาม
ประเภทที่
กําหนด 
(๑๐) 

ปฏิบัติงานได้
ถูกต้องตามขั้นตอน

ที่กําหนด 
(๑๐) 

ลักษณะ
นิสัยในการ
ทํางาน 
(๑๐) 

สีสัน  
รูปทรง
สวยงาม 

(๑๐) 

ความ
ร่วมมือใน

การ
ทํางาน 

(๕) 

ความคิด
ริเริ่ม

สร้างสรรค์ 
(๑๐) 

เสร็จทันตาม
เวลาที่กําหนด 

(๑๐) 

ผลงาน
ประณีต  
สวยงาม  
เรียบร้อย   

มีความคงทน 
(๒๕) 

 
รวม 

๑             
๒             
๓             
๔             
๕             



 ๕๓  

ใบสมัคร 
การประกวดงานประดิษฐ์ร้อยมาลัย   

 

ระดับ   ๐  ระดับประถมศกึษาปีท่ี ๔-๖ 
 ๑. ........................................................................ ช้ันปท่ีี ............................. 
 ๒. .........................................................................ช้ันปีท่ี.............................. 
 ๓. .........................................................................ช้ันปีท่ี.............................. 
โรงเรียน................................................................................................................................ 
สังกัด อบจ./เทศบาล/อบต. ............................................................................................... 
อําเภอ.......................................................จังหวัด............................................................... 
 

ระดับ   ๐  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ปีท่ี ๑ -๓ 
 ๑.  ........................................................................ช้ันปีท่ี ............................. 
 ๒. .........................................................................ช้ันปีท่ี............................... 
 ๓. .........................................................................ช้ันปีท่ี................................. 
โรงเรียน................................................................................................................................ 
สังกัด อบจ./เทศบาล/อบต. ............................................................................................... 
อําเภอ.......................................................จังหวัด............................................................... 
 

ระดับ   ๐  ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ปีท่ี ๔-๖ 
 ๑. .......................................................................... ช้ันปท่ีี ............................. 
 ๒. ......................................................................... ช้ันปท่ีี............................... 
 ๓. ......................................................................... ช้ันปท่ีี................................ 
โรงเรียน................................................................................................................................ 
สังกัด อบจ./เทศบาล/อบต. ............................................................................................... 
อําเภอ.......................................................จังหวัด............................................................... 
 

 
ช่ือครูผู้ควบคมุ ๑. ..............................................................................เบอร์มือถือ......................... 
          ๒. ..............................................................................เบอร์มือถือ......................... 
 
                                                          ขอรับรองว่าข้อความดังกล่าวถูกต้อง 
 
                                                   (ลงช่ือ) ........................................... ผู้รับรอง 

                                                                    
(............................................) 

                                ตําแหน่ง  ผู้อํานวยการสํานัก/กองการศึกษา/ผู้อํานวยการสถานศึกษา 
 



 

 
 

๕๔ 

เกณฑ์การประกวดงานประดิษฐ์จากใบตอง 
( ระดับประถมศึกษา ) 

 

๑.ระดับช้ันผู้เข้าแข่งขัน 
นักเรียนกําลังศึกษาอยู่ ระดบัประถมศกึษา ปีท่ี ๔-๖ สังกัดองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 

๒. จํานวนผู้เข้าประกวด 
 ภาคละ  ๓  ทีม ๆ ละ  ๓  คน 
๓. เวลาท่ีใช้ในการประกวด 
 ๓  ช่ัวโมง 
๔. วิธีการประกวด และการจัดเตรียมอุปกรณ์ 
 ๔.๑ วิธีการประกวด 

  ให้ผู้เข้าประกวดประดิษฐ์งานใบตอง  ๑  ชุด  ประกอบด้วย 
  - การห่อทรงสูง 
  - การห่อทรงเตี้ย 
  - การห่อขนมเทียน 

- ถาดรอง ( เป็นวงกลมเส้นผ่านศูนย์กลาง ๑๐-๑๒ น้ิว   สูงไม่เกิน  ๔ น้ิว )  และให้
นําผลงานมาจัดเข้าชุดกันให้สวยงามและเหมาะสม 

๔.๒ การเตรียมวัสดุอุปกรณ์ 
 ๔.๒.๑ ผู้เข้าประกวดจัดหาเคร่ืองมือและอุปกรณ์ต่างๆ  ในการประดิษฐ์และตกแต่ง มาเอง 
 ๔.๒.๒ ไม่อนุญาตให้ผู้เข้าประกวดจัดตกแต่งมาก่อนการประกวด 
 

หมายเหตุ ***  ผู้จัดการประกวดจัดเตรียมใบตองให้กับผู้เข้าประกวด 
๕. เกณฑ์การให้คะแนน    เต็ม ๑๐๐  คะแนน   ดังน้ี 
 

เกณฑ์การให้คะแนน คะแนน 
๑. การเตรียมวัสดุอุปกรณ์ ( ๕  คะแนน )   
     - การเจียนใบตอง  การฉีกใบตองให้เหมาะสมกับงาน    

 
๕ 

๒. ความถูกตอ้งตามประเภทท่ีกําหนด ( ๓๐ คะแนน ) 
     - การห่อรูปทรงต่างๆ  ขนาดเหมาะสม 
     - ถาดรอง ( เป็นวงกลมเส้นผ่านศูนย์กลาง  ๑๐-๑๒ น้ิว  (สูงไม่เกิน  ๔ น้ิว ) 

 
๑๕ 
๑๕ 

๓. ความคิดรเิริ่มสร้างสรรค ์   ๑๐ 
๔. ความประณีต  สวยงาม  ๒๕ 
๕. ความร่วมมือในการทํางาน ๑๐ 
๖. งานเสร็จตามเวลากําหนด ๑๐ 
๗. จัดเก็บทําความสะอาด ๑๐ 
   
หมายเหตุ   การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นท่ีส้ินสุด 



 

 
 

๕๕ 

 
 
 
๖.รางวัลการประกวด 
  - รางวัลชนะเลิศ    เงินสด   -  บาท พร้อมเกียรตบัิตร 
  - รองชนะเลิศอันดับหน่ึง เงินสด  -  บาท พร้อมเกียรตบัิตร 
  - รองชนะเลิศอันดับสอง  เงินสด  -  บาท พร้อมเกียรตบัิตร 
  - ชมเชย   เกียรติบัตร 

- ชมเชย   เกียรติบัตร 
- ชมเชย   เกียรติบัตร 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๕๖  
แบบฟอร์มการให้คะแนน 

                                                                  การประกวดงานประดิษฐ์จากใบตอง                                   ๐  ประถมศึกษาปีที่ ๔-๖     
สถานที่........................................วัน/เดือน/ปี.....................................  เวลา .................................................................. 

กรรมการผู้ตัดสิน  .................................................................. 
 

 เกณฑก์ารให้คะแนน  เตม็ ๑๐๐ คะ 
  

              ลงชื่อ……………………………………………กรรมการ 
                                    (ตัวบรรจง) 

           ลงชื่อ………………………………………..ผู้ตรวจสอบ 
                                    (ตัวบรรจง)

 
ที่ 

 
ภาค/
ทีม 

 
ชื่อโรงเรียน 

การเจียน
ใบตอง การ
ฉีกใบตองให้
เหมาะสม 
กับงาน 

(๕) 

การห่อ
รูปทรงต่างๆ  

ขนาด
เหมาะสม 

(๑๕) 

ถาดรอง(เป็นวงกลม
เส้นผ่านศูนยก์ลาง  
๑๐-๑๒ นิ้ว สูงไม่เกิน 

๔ นิ้ว) 
(๑๕) 

ความคิด
ริเริ่ม

สร้างสรรค ์
(๑๐) 

ความ
ประณีต  
สวยงาม 

(๒๕) 

ความ
ร่วมมือใน
การทํางาน 

(๑๐) 

งานเสร็จ
ตามเวลา
กําหนด 
(๑๐) 

จัดเก็บทํา
ความสะอาด 

(๑๐) 

 
 

รวม 

๑            
๒            
๓            
๔            
๕            



 ๕๗  

เกณฑ์การประกวดงานประดิษฐ์จากใบตอง 
( ระดับมัธยมศึกษา ) 

๑.ระดับช้ันผู้เข้าประกวด 
นักเรียนโรงเรยีนสังกัดองคก์รปกครองส่วนท้องถ่ิน  กําลังศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษา  
  - ระดับมัธยมศึกษาตอนตน้ ปีท่ี  ๑-๓  
  - ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ปีท่ี  ๔-๖ 

๒. จํานวนผู้เข้าประกวด 
 ภาคละ  ๓  ทีมๆ  ละ  ๓  คน 
๓. เวลาท่ีใช้ในการประกวด   
 ๓  ช่ัวโมง 
๔. วิธีการประกวด และการจัดเตรียมอุปกรณ์ 
   ๔.๑ วิธีการประกวด 

๔.๑.๒  จัดทําเป็นพานบายศรีสู่ขวญั  ขนาดความสูง  ๓  ช้ัน 
๔.๑.๓ ให้ผู้เข้าประกวดนําวัสดุอุปกรณ์ท่ีจําเป็นต้องใช้ในการจัดทํา  เช่น  พานเงินพานทอง

ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางขอบด้านในของพานอันล่างสุด  อยู่ระหวา่ง ๙-๑๑ น้ิว  ดอกไม้ท่ียังไม่ได้แปร
รูป  และวัสดอุุปกรณ์อ่ืนๆ  ท่ีเกี่ยวข้องยังไม่แปรรปูนํามาให้ผู้จัดการประกวดตรวจสอบก่อนการ
ประกวด  จัดเป็นพานบายศรีสู่ขวญั  ขนาดความสูง  ๓  ช้ัน 
   ๔.๒ การจัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ 
 ๔.๒.๑ ผู้เข้าประกวดจัดหาเคร่ืองมือและอุปกรณ์ต่างๆ  ในการประดิษฐ์และตกแต่ง มาเอง 
 ๔.๒.๒ ไม่อนุญาตให้ผู้เข้าประกวดจัดตกแต่งมาก่อนการประกวด 
 
หมายเหตุ ***  ผู้จัดการประกวดจัดเตรียมใบตองให้กับผู้เข้าประกวด 
         หากฝ่าฝืน ข้อ ๔.๑.๓  ถือว่าสละสิทธ์ิ 

๕. เกณฑ์การให้คะแนน    เต็ม ๑๐๐ คะแนน ดังน้ี 

 

เกณฑ์การให้คะแนน คะแนน 
 ๑. ขนาด  รปูทรง  และสัดส่วน     ๒๐ 
 ๒. ความประณีตสวยงาม    ๒๕ 
 ๓. ความคิดริเริ่มสร้างสรรค ์   ๒๐ 
 ๔. ความถูกต้องตามความหมาย  ๒๐ 
 ๕. ความสะอาด  เป็นระเบียบเวลาปฏิบัติงานและหลงัทํางาน ๕ 
 ๖. งานเสร็จตามเวลากําหนด ๑๐ 

 
หมายเหตุ   การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นท่ีส้ินสุด 



 

 
 

๕๘ 

 
 
๖.รางวัลการประกวด 
  - รางวัลชนะเลิศ    เงินสด    -  บาท  พรอ้มเกียรติบัตร 
  - รองชนะเลิศอันดับหน่ึง เงินสด   -  บาท  พรอ้มเกียรติบัตร 
  - รองชนะเลิศอันดับสอง  เงินสด   -  บาท  พรอ้มเกียรติบัตร 
  - ชมเชย   เกียรติบัตร 

- ชมเชย   เกียรติบัตร 
- ชมเชย   เกียรติบัตร 

 



 ๕๙  
แบบฟอร์มการให้คะแนน 

การประกวดงานประดิษฐ์จากใบตอง      
๐  ระดับมัธยมศึกษาตอนตน้ ปีที่  ๑-๓  ๐  ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ปีที่  ๔-๖ 

สถานที่........................................วัน/เดือน/ปี.....................................  เวลา ............................................ 

กรรมการผู้ตัดสิน  …………………………………………………… 
เกณฑ์การให้คะแนน  เต็ม ๑๐๐ คะแนน ดังนี้ 

 
ที่ 

 
ภาค/ 
ทีม 

 
ชื่อโรงเรียน 

ขนาด  
รูปทรง  
และ

สัดส่วน 
(๒๐) 

ความ
ประณีต
สวยงาม
  

(๒๕) 

ความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์ 
(๒๐)  

ความถูกต้อง
ตาม

ความหมาย 
(๒๐) 

ความสะอาด  เป็น
ระเบียบเวลา

ปฏิบัติงานและหลัง
ทํางาน  (๕) 

งานเสร็จตาม
เวลากําหนด 

(๑๐) 

 
รวม 

๑          

๒          

๓          

๔          
๕          

 

ลงชื่อ……………………………………………กรรมการ 
                            (ตัวบรรจง) 
           ลงชื่อ……………………………………………ผู้ตรวจสอบ    
                            (ตัวบรรจง)



 ๖๐  

ใบสมัคร 
การประกวดงานประดิษฐ์จากใบตอง      

 
ระดับ   ๐  ระดับประถมศกึษาปีท่ี ๔-๖ 
 ๑. ........................................................................ ช้ันปท่ีี ............................. 
 ๒. .........................................................................ช้ันปีท่ี.............................. 
 ๓. .........................................................................ช้ันปีท่ี.............................. 
โรงเรียน................................................................................................................................ 
สังกัด อบจ./เทศบาล/อบต. ............................................................................................... 
อําเภอ.......................................................จังหวัด............................................................... 
 

ระดับ   ๐  ระดับมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ -๓ 
 ๑.  ........................................................................ช้ันปีท่ี ............................. 
 ๒. .........................................................................ช้ันปีท่ี............................... 
 ๓. .........................................................................ช้ันปีท่ี................................. 
โรงเรียน................................................................................................................................ 
สังกัด อบจ./เทศบาล/อบต. ............................................................................................... 
อําเภอ.......................................................จังหวัด............................................................... 
 

ระดับ   ๐  ระดับมัธยมศึกษาปีท่ี ๔-๖ 
 ๑. .......................................................................... ช้ันปท่ีี ............................. 
 ๒. ......................................................................... ช้ันปท่ีี............................... 
 ๓. ......................................................................... ช้ันปท่ีี................................ 
โรงเรียน................................................................................................................................ 
สังกัด อบจ./เทศบาล/อบต. ............................................................................................... 
อําเภอ.......................................................จังหวัด............................................................... 
 
ช่ือครูผู้ควบคมุ ๑. ...................................................................เบอร์มือถือ.................................... 
          ๒. ....................................................................เบอร์มือถือ................................... 
 
 
                                                          ขอรับรองว่าข้อความดังกล่าวถูกต้อง 
 
                                                   (ลงช่ือ) ........................................... ผู้รับรอง 

                                                             
(............................................) 

                                ตําแหน่ง  ผู้อํานวยการสํานัก/กองการศึกษา/ผู้อํานวยการสถานศึกษา 



 

 
 

๖๑ 

เกณฑ์การประกวดโครงงาน 
 

๑. ระดับช้ันผู้เข้าประกวด 
 นักเรียนกําลังศึกษาอยู่ในโรงเรียนสังกดัองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

  - ระดับประถมศึกษาปีท่ี  ๔-๖   
  - ระดับมัธยมศึกษาตอนตน้ ปีท่ี  ๑-๓  
  - ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ปีท่ี  ๔-๖ 

๒. จํานวนผู้เข้าประกวด 
 ๒.๑ ผู้เข้าประกวดในแต่ละกลุ่มสาระ แตล่ะช่วงช้ันภาคละ ๓ ทีมๆ ละ  ๓  คน  แต่ละทีมเข้า
ประกวด ไม่เกิน ๑ โครงงาน 
 ๒.๒ ให้แต่ละภาคคัดเลือกโครงงานแต่ละกลุ่มสาระท่ีกําหนดเข้าประกวดในแตล่ะช่วงช้ัน   
กลุ่มสาระ ละ  ๓  โครงงาน 
๓. เวลาท่ีใช้ในการประกวด 
 นําเสนอพร้อมกับคณะกรรมการซักถาม  ไม่เกิน ๑๘ นาที / ๑ โครงงาน   
๔. วิธีการประกวด 
 ๔.๑ โครงงานจากกลุ่มสาระการเรียนรู้ ๙ กลุ่ม ดังน้ี 
  ๔.๑.๑  ปฐมวยั   
  ๔.๑.๒  ภาษาไทย 
  ๔.๑.๓  คณิตศาสตร ์
  ๔.๑.๔  วิทยาศาสตร์ 
  ๔.๑.๕  ภาษาต่างประเทศ  ( ภาษาอังกฤษ ) 
  ๔.๑.๖  การงานพ้ืนฐานอาชีพและเทคโนโลยี 

๔.๑.๗  สังคมศึกษา ศาสนา และ วฒันธรรม 
๔.๑.๘  สุขศึกษา และพลศกึษา 
๔.๑.๙  ศิลปะ 

 ๔.๒  ให้ผู้เข้าแข่งขันส่งรายงานโครงงานฉบับสมบูรณ์ จํานวน ๓ ชุด  
( พิมพ์ด้วยกระดาษ A๔ ) โดยส่งให้คณะกรรมการก่อนการประกวดแข่งขัน 
 ๔.๓ ผู้เข้าประกวดจัดทําป้ายแสดงโครงงาน  ประกอบด้วยวัสดุเป็นแผ่น  ๓ แผ่น แผ่นกลางมี
ขนาด ๖๐x๑๒๐ เซนติเมตร  แผ่นข้างมีขนาด ๖๐x๖๐ เซนติเมตร 
 
 
 
 
 



 

 
 

๖๒ 

                                                                                                                             

 
๔.๔ ผู้เข้าประกวดต้องนําเสนอโครงงานต่อคณะกรรมการ  เพื่อให้คณะกรรมการซักถาม 

๔.๕ โครงงานท่ีส่งเข้าประกวด  ต้องไม่เป็นโครงงานที่ลอกเลียนแบบของผู้อ่ืนและต้องเป็น
โครงงานที่ผ่านการคัดเลือกจากระดับภาคมาแล้ว  

  
 
 

๕. เกณฑ์การให้คะแนน  เต็ม  ๑๐๐  คะแนน  ดังน้ี 
 
ตอนที่ ๑  ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์   ( ๒๓ คะแนน ) 
 

เกณฑ์การให้คะแนน คะแนน 
๑. ความแปลกใหม่ของปัญหาและการนําไปใช้    ๕ 
๒. การนําไปใช้ในชีวิตประจําวัน ๕ 
๓. การออกแบบการทดลอง  (ให้คะแนนทุกข้อ)  
          - ความเป็นไปได ้ ๓ 
          - มีลําดับข้ันตอนและการดําเนินการทดลองตามลําดับข้ันตอน ๔ 
          - มีการอภิปรายสรุป  ประเด็นปัญหา ๔ 

            - การทดลองเหมาะสมกับเน้ือหา ๒ 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

โรงเรียน.................................... 
ช่ือโครงงาน.............................. 
 

(สูง ไม่เกิน ๕๐ ซ.ม. ) 
                            

๖๐ ซ.ม. 
 
 

              
๑๒๐ ซ.ม. 

 

 
  ๖๐ ซ.ม. 

 



 

 
 

๖๓ 

ตอนที่  ๒  การเขียนรายงาน   ( ๒๗ คะแนน ) 
 

เกณฑ์การให้คะแนน คะแนน 
๑. ความถูกตอ้งตามแบบฟอร์ม (เลือกให้คะแนน ๑ ข้อ)  
     - มีองค์ประกอบครบ ๒ 
     - ถ้าขาดตั้งแต่  ๒  องค์ประกอบข้ึนไป ๑ 
๒. การใช้ภาษา  คําศัพท์ทางวิทยาศาสตร์ ๑๐ 
     - ผิดหลักคําศพัท์  หักคําละ  ๑  คะแนน  
๓. การใช้วิธีการทางวิทยาศาสตร์  (เลือกให้คะแนน ๑ ข้อ)  
    - มีครบทุกข้ันตอนและเรียงลําดับถูกต้อง ๑๐ 
    - มีครบทุกข้ันตอนและเรียงลําดับไม่ถูกต้อง ๙ 
    - มีไม่ครบทุกขั้นตอนแต่เรียงลําดับถูกต้อง ๘ 
    - มีไม่ครบทุกข้ันตอน  และเรียงลําดับไม่ถูกต้อง ๗ 
๔. การแสดงการบันทึกผลอย่างเพียงพอ (เลือกให้คะแนน ๑ ข้อ)  
     - มีการนําเสนอข้อมูลที่สําคัญได้ครบถ้วนทุกประเด็น ๕ 
     - นําเสนอข้อมูลท่ีสําคัญไม่ครบถ้วน  ๑  ประเด็น ๔ 
     - นําเสนอข้อมูลท่ีสําคัญไม่ครบถ้วน  ๒  ประเด็น ๓ 
     - นําเสนอข้อมูลท่ีสําคัญไม่ครบถ้วน  ๓  ประเด็น ๒ 
 

ตอนที่  ๓  การจัดแสดงผลงาน   ( ๒๐  คะแนน ) 
เกณฑ์การให้คะแนน คะแนน 

๑. ถูกต้องตามแบบฟอร์ม (ให้คะแนนทุกข้อ)  
    - เสนอรูปแบบ  แผนภูมิ  ตารางผิด  ถูกตัดคะแนน ๒ 
    - แผงจัดแสดงโครงงานไม่ถูกต้องถูกตัดคะแนน ๓ 
๒. ความถูกตอ้งเหมาะสมของการใช้วัสดุอุปกรณ์  (เลือกให้คะแนน ๑ ข้อ)  
    - ใช้วัสดุท่ีมีราคาถูก  วัสดุท่ีมีในท้องถ่ินหรือวัสดุท่ีเหลือใช้และเหมาะสม ๕ 
    - ใช้วัสดุราคาแพง  แตเ่หมาะสม ๔ 
    - ใช้วัสดุราคาแพง  แตไ่ม่เหมาะสม ๒ 
๓. ความประณีตสวยงาม  (เลือกให้คะแนน ๑ ข้อ)  
    - แข็งแรง  สวยงาม  ละเอียด ๕ 
    - แข็งแรง  สวยงาม  ไม่ละเอียด ๔ 
    - แข็งแรง  ไม่สวยงาม  ละเอียด ๓ 
    - ไม่แข็งแรง  สวยงาม  ไม่ละเอียด ๒ 
    - ไม่แข็งแรง  ไม่สวยงาม  ละเอียด ๑ 
๔. ความเหมาะสมในการนําเสนอข้อมูล  (เลือกให้คะแนนเฉพาะข้อท่ีถูกต้อง)  
    - ข้อมูลท่ีเสนอเหมาะสมกับเน้ือหา ๑ 



 

 
 

๖๔ 

    - ข้อมูลท่ีเสนอชัดเจน  สอดคล้องกับเน้ือหา ๑ 
    - มีการนําเสนอหลายรูปแบบ ๑ 
    - ป้ายที่แสดงโครงงานถูกต้องตามขนาดท่ีกําหนด ๑ 
    - มีข้อมูลครบสมบูรณ์ ( ตามหลักการทฤษฎ ี) ๑ 
 

ตอนที่  ๔ การอภิปรายปากเปล่า     ( ๓๐  คะแนน ) 
 

เกณฑ์การให้คะแนน คะแนน 
๑. การนําเสนอ  (ให้คะแนนทุกข้อ)  
    - บอกช่ือโครงงาน ๒ 
    - อภิปรายเหตุผลชัดเจน ๒ 
    - วิธีการนําเสนอชัดเจน ๒ 
    - มีการสาธิตหรือแสดงเหตุผล ๒ 
    - บุคลิก  ลักษณะถ้อยคํา ๒ 
๒. การตอบข้อซักถามชัดเจน  (เลือกให้คะแนน ๑ ข้อ)  
    - ตอบตามประเด็นปญัหาทุกประเดน็  ผู้ฟังเข้าใจง่าย ๒๐ 
    - ตอบไม่ตรงประเด็นปญัหา  ๑  ประเด็น ๑๕ 
    - ตอบไม่ตรงประเด็นปญัหา  ๒  ประเด็น ๑๐ 

   ** หมายเหต ุ  การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่ส้ินสุด 
1. เวลาท่ีใช้ในการนําเสนอไม่เกิน  ๙ นาที และเวลาตอบข้อซักถามไม่เกิน ๙ นาที 
2. สามารถนําเสนอด้วยวิธีการฉายภาพข้ามศีรษะ หรือคอมพิวเตอร ์
3. แผงจัดแสดงโครงงานต้องถูกต้องตามแบบ  สสวท. 

 
๖.รางวัลการประกวด 
  - รางวัลชนะเลิศ    เงินสด   -  บาท พร้อมเกียรตบัิตร 
  - รองชนะเลิศอันดับหน่ึง เงินสด  -  บาท พร้อมเกียรตบัิตร 
  - รองชนะเลิศอันดับสอง  เงินสด  -  บาท   พร้อมเกียรตบัิตร 
  - ชมเชย   เกียรติบัตร 

- ชมเชย   เกียรติบัตร 
- ชมเชย   เกียรติบัตร 

 
 
 
 
 



 

 
 

๖๕ 

แบบฟอร์มการให้คะแนน 
การประกวดโครงงาน  :  กลุ่มสาระ ...........................................ระดับ............................................ 
ช่ือโครงงาน........................................................................................................................................ 

 

สถานท่ี........................................วัน/เดือน/ปี..................................... เวลา ........................................... 

กรรมการผู้ตัดสิน  …………………………………………………… 
โรงเรียน…………………………………..………………...... สังกัด…………….................………………………….. 

ช่ือผู้ประกวด............................................................ นามสกุล.................................................................... 
 
เกณฑ์การให้คะแนน  เต็ม  ๑๐๐  คะแนน  ดังน้ี 
 

ตอนที่ ๑  ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์   ( ๒๓ คะแนน ) 

 
เกณฑ์การให้คะแนน คะแนน คะแนนจาก

กรรมการ 
๑. ความแปลกใหม่ของปัญหาและการนําไปใช้    ๕  
๒. การนําไปใช้ในชีวิตประจําวัน ๕  
๓. การออกแบบการทดลอง  (ให้คะแนนทุกข้อ)   
  - ความเป็นไปได ้ ๓  
  - มีลําดับข้ันตอนและการดําเนินการทดลองตามลําดับข้ันตอน ๔  
  - มีการอภิปรายสรปุ  ประเด็นปัญหา ๔  

    - การทดลองเหมาะสมกับเน้ือหา ๒  

 รวม ๒๓  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

๖๖ 

ตอนที่  ๒  การเขียนรายงาน   ( ๒๗ คะแนน ) 
 
 

เกณฑ์การให้คะแนน คะแนน คะแนนจาก
กรรมการ 

๑. ความถูกตอ้งตามแบบฟอร์ม (เลือกให้คะแนน ๑ ข้อ)   
     - มีองค์ประกอบครบ ๒  
     - ถ้าขาดตั้งแต่  ๒  องค์ประกอบข้ึนไป ๑  
๒. การใช้ภาษา  คําศัพท์ทางวิทยาศาสตร์ ๑๐  
     - ผิดหลักคําศพัท์  หักคําละ  ๑  คะแนน   
๓. การใช้วิธีการทางวิทยาศาสตร์  (เลือกให้คะแนน ๑ ข้อ)   
    - มีครบทุกข้ันตอนและเรียงลําดับถูกต้อง ๑๐  
    - มีครบทุกข้ันตอนและเรียงลําดับไม่ถูกต้อง ๙  
    - มีไม่ครบทุกขั้นตอนแต่เรียงลําดับถูกต้อง ๘  
    - มีไม่ครบทุกข้ันตอน  และเรียงลําดับไม่ถูกต้อง ๗  
๔. การแสดงการบันทึกผลอย่างเพียงพอ (เลือกให้คะแนน ๑ ข้อ)   
     - มีการนําเสนอข้อมูลที่สําคัญได้ครบถ้วนทุกประเด็น ๕  
     - นําเสนอข้อมูลท่ีสําคัญไม่ครบถ้วน  ๑  ประเด็น ๔  
     - นําเสนอข้อมูลท่ีสําคัญไม่ครบถ้วน  ๒  ประเด็น ๓  
     - นําเสนอข้อมูลท่ีสําคัญไม่ครบถ้วน  ๓  ประเด็น ๒  

 รวม ๒๗  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

๖๗ 

ตอนที่  ๓  การจัดแสดงผลงาน   ( ๒๐  คะแนน ) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เกณฑ์การให้คะแนน คะแนน คะแนนจาก
กรรมการ 

๑. ถูกต้องตามแบบฟอร์ม (ให้คะแนนทุกข้อ)   
    - เสนอรูปแบบ  แผนภูมิ  ตารางผิด  ถูกตัดคะแนน ๒  
    - แผงจัดแสดงโครงงานไม่ถูกต้องถูกตัดคะแนน ๓  
๒. ความถูกตอ้งเหมาะสมของการใช้วัสดุอุปกรณ์  (เลือกให้คะแนน ๑ 
ข้อ) 

  

    - ใช้วัสดุท่ีมีราคาถูก  วัสดุท่ีมีในท้องถ่ินหรือวัสดุท่ีเหลือใช้และ
เหมาะสม 

๕  

    - ใช้วัสดุราคาแพง  แตเ่หมาะสม ๔  
    - ใช้วัสดุราคาแพง  แตไ่ม่เหมาะสม ๒  
๓. ความประณีตสวยงาม  (เลือกให้คะแนน ๑ ข้อ)   
    - แข็งแรง  สวยงาม  ละเอียด ๕  
    - แข็งแรง  สวยงาม  ไม่ละเอียด ๔  
    - แข็งแรง  ไม่สวยงาม  ละเอียด ๓  
    - ไม่แข็งแรง  สวยงาม  ไม่ละเอียด ๒  
    - ไม่แข็งแรง  ไม่สวยงาม  ละเอียด ๑  
๔. ความเหมาะสมในการนําเสนอข้อมูล  (เลือกให้คะแนนเฉพาะข้อท่ี 
ถูกต้อง) 

  

    - ข้อมูลท่ีเสนอเหมาะสมกับเน้ือหา ๑  
    - ข้อมูลท่ีเสนอชัดเจน  สอดคล้องกับเน้ือหา ๑  
    - มีการนําเสนอหลายรูปแบบ ๑  
    - ป้ายที่แสดงโครงงานถูกต้องตามขนาดท่ีกําหนด ๑  
    - มีข้อมูลครบสมบูรณ์ ( ตามหลักการทฤษฎ ี) ๑  

 รวม ๒๐  



 

 
 

๖๘ 

 
 
 
 
 
 

ตอนที่  ๔ การอภิปรายปากเปล่า     ( ๓๐  คะแนน ) 
 

เกณฑ์การให้คะแนน คะแนน คะแนนจาก
กรรมการ 

๑. การนําเสนอ  (ให้คะแนนทุกข้อ)   
    - บอกช่ือโครงงาน ๒  
    - อภิปรายเหตุผลชัดเจน ๒  
    - วิธีการนําเสนอชัดเจน ๒  
    - มีการสาธิตหรือแสดงเหตุผล ๒  
    - บุคลิก  ลักษณะถ้อยคํา ๒  
๒. การตอบข้อซักถามชัดเจน  (เลือกให้คะแนน ๑ ข้อ)   
    - ตอบตามประเด็นปญัหาทุกประเดน็  ผู้ฟังเข้าใจง่าย ๒๐  
    - ตอบไม่ตรงประเด็นปญัหา  ๑  ประเด็น ๑๕  
    - ตอบไม่ตรงประเด็นปญัหา  ๒  ประเด็น ๑๐  

 รวม ๓๐  

 
 

ลงช่ือ……………………………………………กรรมการ 
                       (ตัวบรรจง) 
 
 
     ลงช่ือ……………………………………………ผู้ตรวจสอบ 
               (ตัวบรรจง) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

๖๙ 

ใบสมัคร 
การประกวดโครงงาน     

กลุ่มสาระ ........................................................ 
  ช่ือโครงงาน....................................................... 

 
๐ ระดับประถมศึกษาปีท่ี ๔-๖ 
๐ ระดับมัธยมศกึษาปีท่ี ๑ -๓ 
๐ ระดับมัธยมศกึษาปีท่ี ๑ -๓ 

 
โรงเรียน......................................................................................................................... 

 
   สังกัด  อบจ. /เทศบาล /อบต. ..................................................อําเภอ................................................ 
   

จังหวัด..................................................................... 
 

 
 ๑. .........................................................................ช้ันปีท่ี............................. 
 ๒. .........................................................................ช้ันปีท่ี.............................. 
 ๓. .........................................................................ช้ันปีท่ี.............................. 
 

 
ช่ือครูผู้ควบคมุ ๑. ..............................................................................เบอร์มือถือ......................... 
          ๒. ..............................................................................เบอร์มือถือ......................... 
 
 
                                                          ขอรับรองว่าข้อความดังกล่าวถูกต้อง 
 
                                                   (ลงช่ือ) ........................................... ผู้รับรอง 

                                                                    
(............................................) 

                                ตําแหน่ง  ผู้อํานวยการสํานัก/กองการศึกษา/ผู้อํานวยการสถานศึกษา 
 
 
 
 
 



 

 
 

๗๐ 

เกณฑ์การประกวดการแสดงละครภาษาอังกฤษ 
 

๑. ระดับช้ันผู้เข้าประกวด 
นักเรียนกําลังศึกษาอยู่ในโรงเรียนสังกดัองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  ดังน้ี 

- ระดับประถมศึกษาปีท่ี ๔-๖ 
- ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  ปีท่ี ๑-๓ 
- ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  ปีท่ี ๔-๖ 

 

๒. จํานวนผู้เข้าประกวด 
 ภาคส่งตัวแทนระดับการศกึษาละ ๓ ทีม ๆ ละ  ๕ – ๑๐   คน 

๓. เวลาท่ีใช้ในการประกวด 
 แสดงทีมละไม่เกิน  ๑๕- ๒๐  นาที 

๔.เกณฑ์การให้คะแนน   เต็ม  ๑๐๐  คะแนน  ดังน้ี 

 
เกณฑ์การให้คะแนน คะแนน 

๑. การใช้ภาษา  อักขระ  ออกเสียงถูกตอ้ง ๓๐ 

๒. การแต่งกายสอดคล้องกับเน้ือเรื่องและสวยงาม ๑๕ 

๓. เน้ือเรื่องมีคติสอนใจ ๒๐ 

๔. อุปกรณ์การแสดงสอดคล้องกับเน้ือเรื่อง  ๑๐ 

๕. การแสดงสมบทบาท ๑๕ 

๖. การแสดงภายในเวลาท่ีกําหนด  ๑๐ 

      หมายเหต ุ  การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่ส้ินสุด 

๕.รางวัลการประกวด 
  - รางวัลชนะเลิศ    เงินสด   -  บาท  พรอ้มเกียรติบัตร 
  - รองชนะเลิศอันดับหน่ึง เงินสด  -  บาท  พรอ้มเกียรติบัตร 
  - รองชนะเลิศอันดับสอง  เงินสด  -  บาท  พรอ้มเกียรติบัตร 
  - ชมเชย   เกียรติบัตร 

- ชมเชย   เกียรติบัตร 
- ชมเชย   เกียรติบัตร 
 



 

 
 

๗๑ 

แบบฟอร์มการให้คะแนน 
การประกวดการแสดงละครภาษาอังกฤษ 

 
 

สถานท่ี........................................วัน/เดือน/ปี..................................... เวลา ........................................... 

กรรมการผู้ตัดสิน  …………………………………………………… 
โรงเรียน…………………………………..………………...... สังกัด……………….…….................………………………….. 
อําเภอ........................................................................จังหวัด................................................................ 

เกณฑ์การให้คะแนน   เต็ม  ๑๐๐  คะแนน  ดังน้ี 

 

เกณฑ์การให้คะแนน คะแนน คะแนนจากกรรมการ 

๑. การใช้ภาษา  อักขระ  ออกเสียงถูกตอ้ง ๓๐  

๒. การแต่งกายสอดคล้องกับเน้ือเรื่องและสวยงาม ๑๕  

๓. เน้ือเรื่องมีคติสอนใจ ๒๐  

๔. อุปกรณ์การแสดงสอดคล้องกับเน้ือเรื่อง  ๑๐  

๕. การแสดงสมบทบาท ๑๕  

๖. การแสดงภายในเวลาท่ีกําหนด  ๑๐  

 รวม ๑๐๐  
 
 
                                                   ลงช่ือ……………………………………………กรรมการ 
                 (ตัวบรรจง) 
 

      ลงช่ือ……………………………………………ผู้ตรวจสอบ 
        (ตัวบรรจง) 

 
 
 
 
 
 



 

 
 

๗๒ 

ใบสมัคร 
การประกวดการแสดงละครภาษาอังกฤษ 

 
๐  ระดับประถมศึกษาปีท่ี ๔-๖ 
๐  ระดับมัธยมศึกษาตอนตน้ ปีท่ี ๑-๓ 
๐  ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ปีท่ี ๔-๖ 

 

โรงเรียน......................................................................................................................... 
ช่ือการแสดง................................................................................................................... 

 

   สังกัด  อบจ. /เทศบาล /อบต. .....................................................อําเภอ............................................. 
   

จังหวัด..................................................................... 
 

 

 ๑. .....................................................................................................ช้ันปีท่ี............................. 
 ๒. .....................................................................................................ช้ันปีท่ี.............................. 
 ๓. .....................................................................................................ช้ันปีท่ี.............................. 

๔. .....................................................................................................ช้ันปีท่ี.............................. 
๕. .....................................................................................................ช้ันปีท่ี.............................. 
๖. .....................................................................................................ช้ันปีท่ี.............................. 
๗. .....................................................................................................ช้ันปีท่ี.............................. 
๘. .....................................................................................................ช้ันปีท่ี.............................. 
๙. .....................................................................................................ช้ันปีท่ี.............................. 
๑๐. ...................................................................................................ช้ันปีท่ี.............................. 
 

 
ช่ือครูผู้ควบคมุ  ๑. .............................................................................เบอร์มือถือ......................... 
          ๒. ............................................................................เบอร์มือถือ......................... 
 
 
                                                          ขอรับรองว่าข้อความดังกล่าวถูกต้อง 
 
                                                   (ลงช่ือ) ........................................... ผู้รับรอง 

                                                                    
(............................................) 

                                ตําแหน่ง  ผู้อํานวยการสํานัก/กองการศึกษา/ผู้อํานวยการสถานศึกษา 
 



 

 
 

๗๓ 

เกณฑ์การประกวดการแสดงละครภาษาจีน  

๑. ระดับช้ันผู้เข้าประกวด 
 นักเรียนกําลังศึกษาอยู่ในโรงเรียนสังกดัองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  ผู้เข้าแข่งขันแต่ละทีมเปน็
นักเรียนโรงเรยีนเดียวกัน  แต่สามารถคละระดับ  คละช้ันเรียนได ้  

๒. จํานวนผู้เข้าประกวด 
 ภาคละ ๓ ทีม ๆ ละ  ๕–๑๐   คน 

๓. เวลาท่ีใช้ในการประกวด 
 แสดงทีมละไม่เกิน  ๑๕- ๒๐  นาที 

๔.เกณฑ์การให้คะแนน   เต็ม  ๑๐๐  คะแนน  ดังน้ี 

 
เกณฑ์การให้คะแนน คะแนน 

๑. การใช้ภาษา  อักขระ  ออกเสียงถูกตอ้ง ๓๐ 

๒. การแต่งกายสอดคล้องกับเน้ือเรื่องและสวยงาม ๑๕ 

๓. เน้ือเรื่องมีคติสอนใจ ๒๐ 

๔. อุปกรณ์การแสดงสอดคล้องกับเน้ือเรื่อง  ๑๐ 

๕. การแสดงสมบทบาท ๑๕ 

๖. การแสดงภายในเวลาท่ีกําหนด  ๑๐ 

      หมายเหต ุ  การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่ส้ินสุด 

๕.รางวัลการประกวด 
  - รางวัลชนะเลิศ    เงินสด   -  บาท     พร้อมเกียรติบัตร 
  - รองชนะเลิศอันดับหน่ึง เงินสด  -  บาท   พร้อมเกียรติบัตร 
  - รองชนะเลิศอันดับสอง  เงินสด  -  บาท   พร้อมเกียรติบัตร 
  - ชมเชย   เกียรติบัตร 

- ชมเชย   เกียรติบัตร 
- ชมเชย   เกียรติบัตร 
 
 

 
 
 



 

 
 

๗๔ 

แบบฟอร์มการให้คะแนน 
การประกวดการแสดงละครภาษาจีน 

 
 

สถานท่ี........................................วัน/เดือน/ปี.................................... เวลา ............................................ 

กรรมการผู้ตัดสิน  …………………………………………………… 
โรงเรียน…………………………………..………………...... สังกัด……………..........................………………………….. 
อําเภอ........................................................................จังหวัด................................................................ 

เกณฑ์การให้คะแนน   เต็ม  ๑๐๐  คะแนน  ดังน้ี 

 

เกณฑ์การให้คะแนน คะแนน คะแนนจากกรรมการ 

๑. การใช้ภาษา  อักขระ  ออกเสียงถูกตอ้ง ๓๐  

๒. การแต่งกายสอดคล้องกับเน้ือเรื่องและสวยงาม ๑๕  

๓. เน้ือเรื่องมีคติสอนใจ ๒๐  

๔. อุปกรณ์การแสดงสอดคล้องกับเน้ือเรื่อง  ๑๐  

๕. การแสดงสมบทบาท ๑๕  

๖. การแสดงภายในเวลาท่ีกําหนด  ๑๐  

 รวม ๑๐๐  
 
 
                                                   ลงช่ือ……………………………………………กรรมการ 
                (ตัวบรรจง) 
 

                ลงช่ือ……………………………………………ผู้ตรวจสอบ 
                        (ตัวบรรจง) 

 
 
 
 
 

 



 

 
 

๗๕ 

ใบสมัคร 
การประกวดการแสดงละครภาษาจีน 

 
โรงเรียน......................................................................................................................... 
ช่ือการแสดง................................................................................................................... 

 

   สังกัด  อบจ. /เทศบาล /อบต. .....................................................อําเภอ............................................. 
   

จังหวัด..................................................................... 
 

 

 ๑. ช่ือ-สกุล ........................................................................................ช้ันปีท่ี............................. 
 ๒. ช่ือ-สกุล.........................................................................................ช้ันปีท่ี.............................. 
 ๓. ช่ือ-สกุล..........................................................................................ช้ันปีท่ี.............................. 

๔. ช่ือ-สกุล..........................................................................................ช้ันปีท่ี.............................. 
๕. ช่ือ-สกุล ..........................................................................................ช้ันปีท่ี.............................. 
๖. ช่ือ-สกุล..........................................................................................ช้ันปีท่ี.............................. 
๗. ช่ือ-สกุล ..........................................................................................ช้ันปีท่ี.............................. 
๘. ช่ือ-สกลุ...........................................................................................ช้ันปีท่ี.............................. 
๙. ช่ือ-สกุล...........................................................................................ช้ันปีท่ี.............................. 
๑๐.ช่ือ-สกุล .........................................................................................ช้ันปีท่ี.............................. 
 

 
ช่ือครูผู้ควบคมุ  ๑. ..............................................................................เบอร์มือถือ......................... 
          ๒. ..............................................................................เบอร์มือถือ......................... 
 
 
                                                     ขอรับรองว่าข้อความดังกล่าวถูกต้อง 
 
                                                   (ลงช่ือ) ........................................... ผู้รับรอง 

                                                                    
(............................................) 

                                ตําแหน่ง  ผู้อํานวยการสํานัก/กองการศึกษา/ผู้อํานวยการสถานศึกษา 
 

 
 
 



 

 
 

๗๖ 

เกณฑ์การประกวดการจัดสวนถาดแห้ง 
 

๑. ระดับช้ันผู้เข้าประกวด     ( ทีมผสม  ๔  คน ) 
 - นักเรยีน      จํานวน   ๑   คน 
 - ครู / ผู้อํานวยการโรงเรียน    จํานวน   ๑   คน 
 - นายก / ผู้บริหาร สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน จํานวน   ๑   คน 
 - ผู้ปกครอง      จํานวน   ๑   คน 

๒. จํานวนผู้เข้าประกวด 

 ภาคละ ๓ ทีม ๆ ละ ๔ คน (ทีมผสม) 

๓. เวลาท่ีใช้ในการประกวด 

 ๑  ช่ัวโมง 

๔. วิธีการประกวด และการจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์  

 ๔.๑ การจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ 
๔.๑.๑  ลักษณะของภาชนะท่ีใช้เป็นจานรองกระถาง  เป็นดินเผาทรงกลมชนิดไม่

เคลือบ  ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง  ๑๑-๑๓  น้ิว 
  ๔.๑.๒  พันธ์ุไม้และวัสดุอุปกรณ์ 
   - พนัธ์ุเป็นพนัธ์ุท่ีใช้จัดสวนถาดแห้ง  ไม่ต่ํากว่า  ๓  ชนิด 

  - วัสดุประกอบ  เช่น  หิน  กรวด  ไม้อ่ืนๆ  ให้คํานึงถึงความเป็น ธรรมชาต ิ
   - วัสดุปลูก  มีความเหมาะสมกับการเจรญิเติบโตของพันธ์ุไม้ 
  ๔.๑.๓  ให้ผู้เข้าร่วมแข่งขันเตรยีมวัสดุอุปกรณ์มาเอง  ได้แก ่
   - อุปกรณ์เขียนแบบ  ๑  ชุด 
   - พันธ์ุไม้  วัสดุประกอบ 
   - ภาชนะท่ีใช้จัด 
   - กระป๋องฉีดนํ้า 

 ๔.๒ วิธีการประกวด 
๔.๒.๑ ให้ผู้เข้าประกวดเขียนแบบแปลนแผนให้เสร็จก่อนลงมือจัด 
๔.๒.๒  ผู้เข้าประกวดลงมือจัดสวนถาดแห้งตามแบบแปลนท่ีไดก้ําหนดไว้ 
๔.๒.๓  ผู้ร่วมแข่งขันต้องพร้อมก่อนเวลาไม่น้อยกว่า  ๑๐  นาที 

 
หมายเหต ุ ผู้จัดการประกวดจัดเตรียมจานรองกระถาง ทรายหยาบและละเอียด ตุ๊กตาจัดสวนขนาด
เล็กให้กับผู้เข้าประกวด 

 



 

 
 

๗๗ 

 

๕. เกณฑ์การให้คะแนน     เต็ม  ๑๐๐  คะแนน   ดังน้ี 

 
เกณฑ์การให้คะแนน คะแนน 

๑. ความสมดลุ ๑๐ 
๒. ความกลมกลืนและความสวยงาม ๑๕ 
๓. ความแตกต่าง ๑๐ 
๔. ความปราณีต ๑๕ 
๕. ความถูกตอ้งตามเกณฑ ์ ๑๐ 
๖. การเลือกใช้พันธ์ุไม้และวัสดุประกอบ ๑๕ 
๗. การเขียนแบบแปลน ๑๐ 
๘. จุดเด่น ๑๕ 

      หมายเหต ุ  การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่ส้ินสุด 

 

๖.รางวัลการประกวด 
  - รางวัลชนะเลิศ    เงินสด    -  บาท  พรอ้มเกียรติบัตร 
  - รองชนะเลิศอันดับหน่ึง เงินสด   -  บาท  พรอ้มเกียรติบัตร 
  - รองชนะเลิศอันดับสอง  เงินสด   -  บาท  พรอ้มเกียรติบัตร 
  - ชมเชย   เกียรติบัตร 

- ชมเชย   เกียรติบัตร 
- ชมเชย   เกียรติบัตร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๗๘  
แบบฟอร์มการให้คะแนน 

การประกวดการจัดสวนถาดแห้ง   
สถานที่........................................วัน/เดือน/ปี..................................... เวลา ............................................ 

กรรมการผู้ตัดสิน  …………………………………………………… 

อบจ. /เทศบาล /อบต. ...................................................................................... 
 เกณฑ์การให้คะแนน  เต็ม ๑๐๐ คะแนน ดังนี ้
 
 
 

 

ลงชื่อ……………………………………………กรรมการ 
                                    (ตวับรรจง) 

ลงชื่อ……………………………………………ผู้ตรวจสอบ 
                          (ตวับรรจง)

 
 
ที่ 

 
ภาค/ 
ทีม 

 
ชื่อโรงเรียน 

ความ
สมดุล 
(๑๐) 

ความกลมกลืน
และความ
สวยงาม 

(๑๕) 

ความ
แตกต่าง 

(๑๐) 

ความ
ประณีต 

(๑๕) 

ความถูกต้อง 
ตามเกณฑ์ 

(๑๐) 

การเลือกใช้
พันธุ์ไม้และวัสดุ

ประกอบ 
(๑๕) 

การเขียน
แบบแปลน 

(๑๐) 

จุดเด่น 
(๑๕) 

 
รวม 

๑            

๒            

๓            

๔  
 

          

๕  
 

          



 ๗๙  

 
ใบสมัคร 

การประกวดการจัดสวนถาดแห้ง   
 
 

   สังกัด  อบจ. /เทศบาล /อบต. .....................................................อําเภอ.............................................. 
   

จังหวัด..................................................................... 
 

 

 ๑. ....................................................................................................ตําแหน่ง.............................. 
 ๒. ....................................................................................................ตําแหน่ง.............................. 
 ๓. ....................................................................................................ตําแหน่ง.............................. 

๔. ....................................................................................................ตําแหน่ง.............................. 
 
 
ช่ือผู้ควบคุมทีม  ๑. ..............................................................................เบอร์มือถือ......................... 
          ๒. .............................................................................เบอร์มือถือ........................... 
 
 
                                                           
 

ขอรับรองว่าข้อความดังกล่าวถูกต้อง 
 
                                                   (ลงช่ือ) ........................................... ผู้รับรอง 

                                                                    
(............................................) 

                          ตําแหน่ง  นายกฯ/ผู้อํานวยการสํานัก/กองการศึกษา/ผู้อํานวยการสถานศึกษา 
 

 
 
 
 
 

 
 
 



 

 
 

๘๐ 

เกณฑ์การประกวดสื่อนวัตกรรมทางการศึกษา 
 

๑. ระดับผู้เข้าประกวด 
 ครูผู้สอนในโรงเรียนสังกดัองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
๒. จํานวนผู้เข้าประกวด 
      ภาคส่งผลงานกลุ่มสาระการเรียนรู้  ละ ๓  ช้ินงาน  (ช้ินงานละ ๑ คน)   
๓. เวลาท่ีใช้ในการประกวด 
 นําเสนอ และตอบข้อซักถามของคณะกรรมการฯ  ไม่เกิน ๑๒ นาที / ๑ ส่ือ 
๔. วิธีการประกวด 
 ๔.๑ ส่ือนวัตกรรมจากกลุ่มสาระการเรยีนรู้ ๙ กลุ่ม ดงัน้ี  
  ๔.๑.๑   ปฐมวัย   
  ๔.๑.๒  ภาษาไทย 

๔.๑.๓  คณิตศาสตร ์
๔.๑.๔  การงานอาชีพ 
๔.๑.๕  ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) 
๔.๑.๖  สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
๔.๑.๗  สุขศึกษาและพลศกึษา 
๔.๑.๘  วทิยาศาสตร์ 
๔.๑.๙  ศิลปะ 

 ๔.๒ ผู้เข้าประกวดจะต้องจับลําดับ ก่อนการประกวด ๓๐ นาท ี
๔.๓ ผู้เข้าประกวดสามารถจัดเตรียมส่ือนวัตกรรมภายในห้อง ก่อนการประกวด ๑๕ นาที 
๔.๔ ผู้เข้าประกวดต้องนําเสนอส่ือนวัตกรรมต่อคณะกรรมการ เพื่อให้คณะกรรมการได้ซักถาม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

๘๑ 

เกณฑ์การให้คะแนน   เต็ม ๑๐๐ คะแนน  ดังน้ี 
 

เกณฑ์การให้คะแนน คะแนน 
๑. รูปแบบการผลิตส่ือ    
     ๑.๑  ออกแบบสื่ออย่างเป็นระบบ  เน้ือหามีความสัมพันธ์สอดคล้องกับแผนการ
เรียนรู ้
 ๑.๒  ส่งเสริมและพฒันาความคิดริเริ่มสรา้งสรรค์ของนักเรียน 
 ๑.๓  เป็นส่ือที่ไม่ลอกเลียนแบบผู้อ่ืนมาโดยตรง 
 ๑.๔  เป็นส่ือท่ีส่งเสริมคุณธรรม  จริยธรรม  ให้แก่นักเรียน 

๒๐ 
 
 
 

๒. คู่มือการผลิตและข้ันตอนการใช้ส่ือ   
 ๒.๑  มีเทคนิคและกระบวนการผลิตท่ีชัดเจน 
 ๒.๒  มีเน้ือหาสอดคล้องกับสาระและมาตรฐานการเรยีนรู ้
 ๒.๓  การนําเสนอสื่อเป็นไปตามลําดับข้ันตอนของหลักวิชาการ 
 ๒.๔  ความยากง่ายเหมาะสมกับระดับช้ัน / ช่วงช้ัน 
 ๒.๕  มีคุณค่าและประโยชน์กับผู้สอน  และผู้เรียน  

๒๐ 

๓. สรุปรายงานผลการนําไปใช้    
 ๓.๑  มีเอกสารรายงานผลการนําไปใช้ท่ีถูกต้องตามหลักวิชาการ 
 ๓.๒  มีเอกสารเผยแพร่เป็นรูปธรรมเป็นท่ียอมรับและตรวจสอบได ้
 ๓.๓  มีเอกสารแสดงผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรยีนที่เกิดจาการใช้ส่ือ 
 ๓.๔  รายงานการใช้จัดทําเพื่อแสดงผล  และยืนยันประโยชน์ของส่ือต่อการ
เรียนการสอน 
  ***มิใช่จัดทําเพื่อการประกวดส่ือเท่าน้ัน 

๒๐ 

๔. วัสดุอุปกรณ์ท่ีใช้ในการผลิต  
 ๔.๑  มีความทันสมัยแปลกใหม่ 
 ๔.๒  มีความคงทน  ประหยัด  หาง่ายในท้องถ่ิน 
 ๔.๓  ใช้ประกอบการสอนได้ง่ายและสะดวก 
 ๔.๔  การจัดแสดงเรียบง่าย  และมีคุณคา่ 

๒๐ 

๕. การนําเสนอต่อคณะกรรมการ    
 ๕.๑  ความเหมาะสมของเวลาในการนําเสนอ 
 ๕.๒  มีเทคนิคในการนําเสนอที่เหมาะสมน่าสนใจ 
 ๕.๓  มีความม่ันใจชัดเจนในการตอบคําถาม 
 ๕.๔  บุคลิกภาพ  ท่วงที  วาจาของผู้รายงาน 

๒๐ 

 
หมายเหตุ   การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นท่ีส้ินสุด 



 

 
 

๘๒ 

 
 

 
๖.รางวัลการประกวด 
  - รางวัลชนะเลิศ    เงินสด   -  บาท พร้อมเกียรตบัิตร 
  - รองชนะเลิศอันดับหน่ึง เงินสด  -  บาท พร้อมเกียรตบัิตร 
  - รองชนะเลิศอันดับสอง  เงินสด  -  บาท   พร้อมเกียรตบัิตร 
  - ชมเชย   เกียรติบัตร 

- ชมเชย   เกียรติบัตร 
- ชมเชย   เกียรติบัตร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

๘๓ 

แบบฟอร์มการให้คะแนน 
การประกวดสื่อนวัตกรรมทางการศึกษา : กลุ่มสาระ.................................................... 

สถานท่ี........................................วัน/เดือน/ปี................................. เวลา ............................................ 

กรรมการผู้ตัดสิน  …………………………………………………… 

ภาค…………………………….…….……….ทีมท่ี…………………  
 

โรงเรียน…………………………………………สังกัด อบจ. /เทศบาล /อบต. ……………………………………….. 
จังหวัด............................................................................... 

 
เกณฑ์การให้คะแนน   เต็ม ๑๐๐ คะแนน  ดังน้ี 
 

เกณฑ์การให้คะแนน คะแนน 
คะแนนจาก
กรรมการ 

๑. รูปแบบการผลิตส่ือ    
  ๑.๑  ออกแบบส่ืออย่างเป็นระบบ เน้ือหามีความสัมพันธ์สอดคล้องกับ
แผนการเรียนรู้ 
  ๑.๒  ส่งเสรมิและพัฒนาความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ของนักเรียน 
  ๑.๓  เป็นส่ือท่ีไม่ลอกเลียนแบบผู้อ่ืนมาโดยตรง 
  ๑.๔  เป็นส่ือท่ีส่งเสริมคณุธรรม  จริยธรรม  ให้แกนั่กเรียน 

๒๐ 
 
 

 

๒. คู่มือการผลิตและข้ันตอนการใช้ส่ือ   
  ๒.๑  มีเทคนิคและกระบวนการผลิตท่ีชัดเจน 
  ๒.๒  มีเน้ือหาสอดคล้องกับสาระและมาตรฐานการเรียนรู ้
  ๒.๓  การนําเสนอสื่อเป็นไปตามลําดับข้ันตอนของหลักวิชาการ 
  ๒.๔  ความยากง่ายเหมาะสมกับระดับช้ัน / ช่วงช้ัน 
  ๒.๕  มีคุณค่าและประโยชน์กับผู้สอน  และผู้เรียน  

๒๐  

 
 
 
 
 



 

 
 

๘๔ 

เกณฑ์การให้คะแนน คะแนน 
คะแนนจาก
กรรมการ 

๓. สรุปรายงานผลการนําไปใช้    
  ๓.๑  มีเอกสารรายงานผลการนําไปใช้ท่ีถูกต้องตามหลักวิชาการ 
  ๓.๒  มีเอกสารเผยแพร่เป็นรูปธรรมเปน็ท่ียอมรับและตรวจสอบได้ 
  ๓.๓  มีเอกสารแสดงผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนที่เกดิจาการใช้ส่ือ 
  ๓.๔  รายงานการใช้จัดทําเพื่อแสดงผล  และยืนยันประโยชน์ของส่ือต่อการเรียน
การสอน    ***มิใช่จัดทําเพือ่การประกวดส่ือเท่าน้ัน 

๒๐  

๔. วัสดุอุปกรณ์ท่ีใช้ในการผลิต  
  ๔.๑  มีความทันสมัยแปลกใหม่ 
  ๔.๒  มีความคงทน  ประหยัด  หาง่ายในท้องถ่ิน 
  ๔.๓  ใช้ประกอบการสอนได้ง่ายและสะดวก 
  ๔.๔  การจัดแสดงเรยีบง่าย  และมีคณุค่า 

๒๐  

๕. การนําเสนอต่อคณะกรรมการ    
  ๕.๑  ความเหมาะสมของเวลาในการนําเสนอ 
  ๕.๒  มีเทคนิคในการนําเสนอท่ีเหมาะสมน่าสนใจ 
  ๕.๓  มีความม่ันใจชัดเจนในการตอบคําถาม 
  ๕.๔  บุคลิกภาพ  ท่วงที  วาจาของผู้รายงาน 

๒๐  

 รวม ๑๐๐  

 
 
ลงช่ือ…………………………………………กรรมการ 

       (ตัวบรรจง) 
 

     ลงช่ือ………………………………………ผู้ตรวจสอบ 
              (ตัวบรรจง) 
 
 

 
 



 

 
 

๘๕ 

ใบสมัคร 
การประกวดสื่อนวัตกรรมทางการศึกษา  

 
กลุ่มสาระ ......................................................................... 
ช่ือส่ือ................................................................................. 

 
โรงเรียน......................................................................................................................... 

 
   สังกัด  อบจ. /เทศบาล /อบต. .....................................................อําเภอ............................................. 
   

จังหวัด..................................................................... 
 

 
 ๑. ช่ือ-สุกล........................................................................................ตาํแหน่ง............................. 
 ๒. ช่ือ-สุกล........................................................................................ตาํแหน่ง.............................. 
 ๓. ช่ือ-สุกล........................................................................................ตาํแหน่ง.............................. 

๔. ช่ือ-สุกล........................................................................................ตาํแหน่ง.............................. 
๕. ช่ือ-สุกล........................................................................................ตาํแหน่ง.............................. 

 

 
ช่ือผู้ประสานงาน ๑. ..............................................................................เบอร์มือถือ......................... 
            ๒. .............................................................................เบอร์มือถือ......................... 
 
 
                                                          ขอรับรองว่าข้อความดังกล่าวถูกต้อง 
 
                                                   (ลงช่ือ) ........................................... ผู้รับรอง 

                                                                    
(............................................) 

                ตําแหน่ง  ผู้อํานวยการสํานัก/กองการศึกษา/ผู้อํานวยการสถานศึกษา 
 
 
 

 
 
 



 

 
 

๘๖ 

เกณฑ์การประกวดสื่อนวัตกรรมทางการศึกษา 
(ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) 

 
๑. ระดับผู้เข้าประกวด 
 ครูผู้ดูแลเด็ก หรือผู้ดูแลเด็กเล็ก ในศูนยพ์ัฒนาเดก็เล็กสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
๒. จํานวนผู้เข้าประกวด 
      ภาคละ ๓  ช้ินงาน  (ช้ินงานละ ๑ คน) 
๓. เวลาท่ีใช้ในการประกวด 
 นําเสนอ และตอบข้อซักถามของคณะกรรมการฯ  ไม่เกิน ๑๒ นาที / ๑ ส่ือ 
๔. วิธีการประกวด 
 ๔.๑ ส่ือนวัตกรรมการเรยีนการสอนศูนยพ์ัฒนาเดก็เล็ก    
 ๔.๒ ผู้เข้าประกวดจะต้องจับลําดับ ก่อนการประกวด ๓๐ นาท ี

๔.๓ ผู้เข้าประกวดสามารถจัดเตรียมส่ือนวัตกรรมภายในห้อง ก่อนการประกวด ๑๕ นาที 
๔.๔ ผู้เข้าประกวดต้องนําเสนอส่ือนวัตกรรมต่อคณะกรรมการ เพื่อให้คณะกรรมการได้ซักถาม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

๘๗ 

เกณฑ์การให้คะแนน   เต็ม ๑๐๐ คะแนน  ดังน้ี 
 

เกณฑ์การให้คะแนน คะแนน 
๑. รูปแบบการผลิตส่ือ    
         ๑.๑  ออกแบบสื่ออย่างเป็นระบบ  เน้ือหามีความสัมพันธ์สอดคล้องกับการ
ส่งเสริมพัฒนาการของเด็กเล็ก 
         ๑.๒  ส่งเสริมและพฒันาความคดิสร้างสรรค์ของเด็กเล็ก 
 ๑.๓  เป็นส่ือที่ไม่ลอกเลียนแบบผู้อ่ืนมาโดยตรง 
 ๑.๔  เป็นส่ือท่ีส่งเสริมคุณธรรม  จริยธรรม  ให้แกเ่ด็กเล็ก 
 

๒๐ 
 
 
 

๒. คู่มือการผลิตและข้ันตอนการใช้ส่ือ   
 ๒.๑  มีเทคนิคและกระบวนการผลิตท่ีชัดเจน 
 ๒.๒  มีเน้ือหาสอดคล้องกับสาระและมาตรฐานการเรยีนรู้ของศูนยพ์ัฒนา 
เด็กเล็ก 
 ๒.๓  การนําเสนอสื่อเป็นไปตามลําดับข้ันตอนของหลักวิชาการ 
 ๒.๔  ความยากง่ายเหมาะสมกับเด็กเล็ก 
 ๒.๕  มีคุณค่าและประโยชน์กับผู้สอน  และเดก็เล็ก 

๒๐ 

๓. สรุปรายงานผลการนําไปใช้    
 ๓.๑  มีเอกสารรายงานผลการนําไปใช้ท่ีถูกต้องตามหลักวิชาการ 
 ๓.๒  มีเอกสารเผยแพร่เป็นรูปธรรมเป็นท่ียอมรับและตรวจสอบได ้
 ๓.๓  มีเอกสารแสดงผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรยีนที่เกิดจาการใช้ส่ือ 
 ๓.๔  รายงานการใช้จัดทําเพื่อแสดงผล  และยืนยันประโยชน์ของส่ือต่อการ
เรียนการสอน 
               ***มิใช่จัดทําเพื่อการประกวดส่ือเท่าน้ัน 

๒๐ 

๔. วัสดุอุปกรณ์ท่ีใช้ในการผลิต  
 ๔.๑  มีความทันสมัยแปลกใหม่ 
 ๔.๒  มีความคงทน  ประหยัด  หาง่ายในท้องถ่ิน 
 ๔.๓  ใช้ประกอบการสอนได้ง่ายและสะดวก 
 ๔.๔  การจัดแสดงเรียบง่าย  และมีคุณคา่ 

๒๐ 

๕. การนําเสนอต่อคณะกรรมการ    
 ๕.๑  ความเหมาะสมของเวลาในการนําเสนอ 
 ๕.๒  มีเทคนิคในการนําเสนอที่เหมาะสมน่าสนใจ 
 ๕.๓  มีความม่ันใจชัดเจนในการตอบคําถาม 
 ๕.๔  บุคลิกภาพ  ท่วงที  วาจาของผู้รายงาน 

๒๐ 

 

หมายเหตุ   การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นท่ีส้ินสุด 



 

 
 

๘๘ 

 
 
๖.รางวัลการประกวด 
  - รางวัลชนะเลิศ    เงินสด   -  บาท   พร้อมเกียรตบัิตร 
  - รองชนะเลิศอันดับหน่ึง เงินสด  -  บาท พร้อมเกียรตบัิตร 
  - รองชนะเลิศอันดับสอง  เงินสด  -  บาท พร้อมเกียรตบัิตร 
  - ชมเชย   เกียรติบัตร 

- ชมเชย   เกียรติบัตร 
- ชมเชย   เกียรติบัตร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

๘๙ 

แบบฟอร์มการให้คะแนน 
การประกวดสื่อนวัตกรรมทางการศึกษา : ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

สถานท่ี........................................วัน/เดือน/ปี..................................... เวลา ........................................ 

กรรมการผู้ตัดสิน  …………………………………………………… 

ภาค…………………………….…….……….ทีมท่ี…………………  
 

ศูนย์พฒันาเด็กเล็ก…………………………………………สังกัด อบจ. /เทศบาล /อบต. ………………………………… 
จังหวัด................................................................................................. 

 
 

เกณฑ์การให้คะแนน   เต็ม ๑๐๐ คะแนน  ดังน้ี 
 

เกณฑ์การให้คะแนน คะแนน 
คะแนน
จาก

กรรมการ 
๑. รูปแบบการผลิตส่ือ    
         ๑.๑  ออกแบบสื่ออย่างเป็นระบบ  เน้ือหามีความสัมพันธ์สอดคล้องกับ
การส่งเสริมพฒันาการของเด็กเล็ก 
         ๑.๒  ส่งเสริมและพฒันาความคดิสร้างสรรค์ของเด็กเล็ก 
 ๑.๓  เป็นส่ือที่ไม่ลอกเลียนแบบผู้อ่ืนมาโดยตรง 
 ๑.๔  เป็นส่ือท่ีส่งเสริมคุณธรรม  จริยธรรม  ให้แกเ่ด็กเล็ก 
 

๒๐ 
 
 

 

๒. คู่มือการผลิตและข้ันตอนการใช้ส่ือ   
 ๒.๑  มีเทคนิคและกระบวนการผลิตท่ีชัดเจน 
 ๒.๒  มีเน้ือหาสอดคล้องกับสาระและมาตรฐานการเรยีนรู้ของศูนย์
พัฒนาเดก็เล็ก 
 ๒.๓  การนําเสนอสื่อเป็นไปตามลําดับข้ันตอนของหลักวิชาการ 
 ๒.๔  ความยากง่ายเหมาะสมกับเด็กเล็ก 
 ๒.๕  มีคุณค่าและประโยชน์กับผู้สอน  และเดก็เล็ก  

๒๐  

 
 
 
 



 

 
 

๙๐ 

 

เกณฑ์การให้คะแนน คะแนน 
คะแนนจาก
กรรมการ 

๓. สรุปรายงานผลการนําไปใช้    
 ๓.๑  มีเอกสารรายงานผลการนําไปใช้ท่ีถูกต้องตามหลักวิชาการ 
 ๓.๒  มีเอกสารเผยแพร่เป็นรูปธรรมเป็นท่ียอมรับและตรวจสอบได ้
 ๓.๓  มีเอกสารแสดงผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรยีนที่เกิดจาการใช้
ส่ือ 
 ๓.๔  รายงานการใช้จัดทําเพื่อแสดงผล  และยืนยันประโยชน์ของส่ือต่อ
การเรียนการสอน 
               ***มิใช่จัดทําเพื่อการประกวดส่ือเท่าน้ัน 

๒๐  

๔. วัสดุอุปกรณ์ท่ีใช้ในการผลิต  
 ๔.๑  มีความทันสมัยแปลกใหม่ 
 ๔.๒  มีความคงทน  ประหยัด  หาง่ายในท้องถ่ิน 
 ๔.๓  ใช้ประกอบการสอนได้ง่ายและสะดวก 
 ๔.๔  การจัดแสดงเรียบง่าย  และมีคุณคา่ 

๒๐  

๕. การนําเสนอต่อคณะกรรมการ    
 ๕.๑  ความเหมาะสมของเวลาในการนําเสนอ 
 ๕.๒  มีเทคนิคในการนําเสนอที่เหมาะสมน่าสนใจ 
 ๕.๓  มีความม่ันใจชัดเจนในการตอบคําถาม 
 ๕.๔  บุคลิกภาพ  ท่วงที  วาจาของผู้รายงาน 

๒๐  

 รวม ๑๐๐  

 
 
ลงช่ือ…………………………………………กรรมการ 

             (ตัวบรรจง) 
 

     ลงช่ือ………………………………………ผู้ตรวจสอบ 
             (ตัวบรรจง) 

 
 



 

 
 

๙๑ 

ใบสมัคร 
การประกวดสื่อนวัตกรรมทางการศึกษา  

(ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) 
กลุ่มสาระ ......................................................................... 
ช่ือส่ือ................................................................................. 

 
ศูนย์พฒันาเด็กเล็ก...................................................................................................................... 

 
   สังกัด  อบจ. /เทศบาล /อบต. ...................................................อําเภอ.............................................. 
   

จังหวัด..................................................................... 
 

 
 ๑. ช่ือ-สุกล........................................................................................ตาํแหน่ง............................. 
 ๒. ช่ือ-สุกล........................................................................................ตาํแหน่ง.............................. 
 ๓. ช่ือ-สุกล........................................................................................ตาํแหน่ง.............................. 

๔. ช่ือ-สุกล........................................................................................ตาํแหน่ง.............................. 
๕. ช่ือ-สุกล........................................................................................ตาํแหน่ง.............................. 
 

 

 
ช่ือผู้ประสานงาน  ๑. ..............................................................................เบอร์มือถือ......................... 
             ๒. ..............................................................................เบอรมื์อถือ......................... 
 
 
                                                      ขอรับรองว่าข้อความดังกล่าวถูกต้อง 
 
                                                   (ลงช่ือ) ........................................... ผู้รับรอง 

                                                                    
(............................................) 

                 ตําแหน่ง  ผู้อํานวยการสํานัก/กองการศึกษา/ผู้อํานวยการสถานศึกษา 
 
 

 
 
 



 

 
 

๙๒ 

เกณฑ์การประกวด  เกมส์ทายซิเสียงอะไรเอ่ย ? 
( การประกวดแข่งขันเด็กศูนย์พฒันาเด็กเล็ก ) 

 
๑. ระดับช้ันผู้เข้าประกวด 
 เด็กกําลังศึกษาอยู่ในศูนย์พัฒนาเดก็เล็ก  สังกัดองคก์รปกครองส่วนท้องถ่ิน 
๒. จํานวนผู้เข้าประกวด 
 ภาคละ ๓ ทีม ๆ ละ  ๒  คน  (ทีมผสมชาย – หญิง) 
๓. เวลาท่ีใช้ในการประกวด 
 ๑ ช่ัวโมง 
๔. วัตถุประสงค์ และวิธีการประกวด 
 ๔.๑  วัตถุประสงค์ 
  ๔.๑.๑  เพื่อให้เด็กสนุกสนานเพลิดเพลิน 
  ๔.๑.๒  เพื่อพฒันาความคดิสร้างสรรค ์  

๔.๑.๓  เพื่อให้เด็กเรียนรูก้ารปฏิบัตติามกฎกติกา 
  ๔.๑.๔  เพื่อฝึกการปรับตวัเม่ืออยู่ร่วมกับผู้อ่ืน 
  ๔.๑.๕  เพื่อพฒันาทกัษะการฟังของเด็ก 
 ๔.๒  วิธีการประกวด 
  ๔.๒.๑  ผู้จัดการประกวดจะแจกแผ่นภาพรูปสัตว์ให้นักเรียนแต่ละทีม 
  ๔.๒.๒  ผู้จัดการประกวดจะเปิดกล่องเสียงสัตว์ให้นักเรียนฟัง 
  ๔.๒.๓  เม่ือนักเรียนฟังเสียงแล้วให้เลือกภาพรูปสัตว์ท่ีตรงกับเสียงมาวางไว้ท่ีโต๊ะ 
  ๔.๒.๔  คณะกรรมการตรวจความถูกต้อง 

๕. เกณฑ์การให้คะแนน  เตม็  ๕๐ คะแนน  ดังน้ี 

 
เกณฑ์การให้คะแนน คะแนน 

๑. ความช่างสังเกต ๑๐ 
๒. การถ่ายทอดจินตนาการ ๑๐ 

๓. การทํางานประสานระหว่างมือกับตา ๑๐ 
๔. การเรียนรูร้ะเบียบวินัย ๑๐ 

๕. ความสนุกสนานร่าเริง ๑๐ 

     หมายเหต ุ  การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่ส้ินสุด 

 
 



 

 
 

๙๓ 

๖. รางวัลการประกวด 
  - รางวัลชนะเลิศ    เงินสด   -  บาท   พร้อมเกียรติบัตร 
  - รองชนะเลิศอันดับหน่ึง เงินสด  -  บาท   พร้อมเกียรติบัตร 
  - รองชนะเลิศอันดับสอง  เงินสด  -  บาท   พร้อมเกียรติบัตร 
  - ชมเชย   เกียรติบัตร 

- ชมเชย   เกียรติบัตร 
- ชมเชย   เกียรติบัตร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๙๔  
แบบฟอร์มการให้คะแนน 

การประกวด  เกมส์ทายซิเสียงอะไรเอ่ย ? 
สถานที่........................................วัน/เดือน/ปี..................................... เวลา ........................................ 

กรรมการผู้ตัดสิน  …………………………………………………… 

ภาค…………………………….…….……….ทีมที่…………………  
ศูนย์พัฒนาเดก็เล็ก…………………………………………สังกัด อบจ. /เทศบาล /อบต. ………………………………… 

 

เกณฑ์การให้คะแนน  เต็ม ๕๐ คะแนน ดังนี้ 
 

 
ลําดับทีม 

 
ชื่อโรงเรียน 

ความช่างสังเกต 
(๑๐) 

การถ่ายทอด
จินตนาการ 

(๑๐) 

การทํางานประสาน
ระหว่างมือกับตา 

(๑๐) 

การเรียนรู้
ระเบียบวินัย 

(๑๐) 

ความสนุกสนาน 
ร่าเริง 
(๑๐) 

 
รวม 

๑        
๒        
๓        
๔        
๕        

 

ลงชื่อ……………………………………………กรรมการ 
                              (ตัวบรรจง) 

           ลงชื่อ……………………………………………ผู้ตรวจสอบ 
                             (ตัวบรรจง)



 ๙๕  

ใบสมัคร 
การประกวด  เกมส์ทายซิเสียงอะไรเอ่ย ? 

 
ศูนย์พฒันาเด็กเล็ก............................................................................................................................... 

 

   สังกัด  อบจ. /เทศบาล /อบต. ...................................................อําเภอ.............................................. 
   

จังหวัด..................................................................... 
 

 
 ๑. ช่ือ-สุกล..................................................................................................................... 
 ๒. ช่ือ-สุกล..................................................................................................................... 

  
 

 

 
ช่ือครูผู้ควบคมุ ๑. ..............................................................................เบอร์มือถือ......................... 
          ๒. ..............................................................................เบอร์มือถือ......................... 
 
 
 
 
                                                          ขอรับรองว่าข้อความดังกล่าวถูกต้อง 
 
                                                   (ลงช่ือ) ........................................... ผู้รับรอง 

                                                                    
(............................................) 

                 ตําแหน่ง  ผู้อํานวยการสํานัก/กองการศึกษา/ผู้อํานวยการสถานศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

๙๖ 

เกณฑ์การประกวด เดินตัวหนอน 
( การประกวดแข่งขันเด็กศูนย์พฒันาเด็กเล็ก ) 

 
๑. ระดับช้ันผู้เข้าประกวด 
 นักเรียนกําลังศึกษาอยู่  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองคก์รปกครองส่วนท้องถ่ิน 

๒. จํานวนผู้เข้าประกวด 
 ภาคละ ๓ ทีม ๆ ละไม่เกิน ๑๐  คน  (ทีมผสมชาย – หญิง) 

๓. เวลาท่ีใช้ในการประกวด 
 ๑ ช่ัวโมง 
๔. วัตถุประสงค์ และวิธีการประกวด 

 ๔.๑  วัตถุประสงค์ 
  ๔.๑.๑  เพื่อพฒันากล้ามเน้ือทุกส่วนให้แข็งแรง 
  ๔.๑.๒  เพื่อให้ผู้เล่นเกิดความสามัคคีในทีม 
  ๔.๑.๓  เพื่อให้ผู้เล่นรู้จักการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า 

 ๔.๒  วิธีการประกวด 
  ๔.๒.๑  กรรมการแจ้งกติกาในการประกวด โดยให้ผู้เข้าประกวดในแต่ละทีมน่ังลงต่อ
กันเป็นแถวและใช้มือจับเอวเพ่ือนคนท่ีอยู่ข้างหน้าโดยมือต้องไม่หลุดจากเพ่ือน   

๔.๒.๒  เม่ือกรรมการให้สัญญาณปล่อยตัว ให้แต่ละทมีใช้เท้าเดินในท่าน่ังยอง ๆ โดย
ต้องไม่ลุกข้ึนยืน 

๔.๒.๓  ทีมใดเดินได้ถูกกตกิาและถึงจุดหมายได้ก่อนเป็นผู้ชนะ   และ 
๔.๒.๔  ถ้าทีมใด ขณะประกวดยกก้นข้ึนสูงจะถูกปรับให้แพ้ 

๕. เกณฑ์การให้คะแนน  เต็ม  ๕๐  คะแนน  ดังน้ี 

 
เกณฑ์การให้คะแนน คะแนน 

 
๑. ทักษะการทรงตัว ๑๐ 
๒. การทํางานเป็นทีม ๑๐ 

๓. การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า ๑๐ 
๔. ความสําเรจ็ในงาน ( การถึงเส้นชัย ) ๑๐ 

๕. การรู้จักควบคุมอารมณ์ ๑๐ 

หมายเหตุ   การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นท่ีส้ินสุด 



 

 
 

๙๗ 

 
 
 

๖. รางวัลการประกวด 
  - รางวัลชนะเลิศ    เงินสด   -  บาท   พร้อมเกียรติบัตร 
  - รองชนะเลิศอันดับหน่ึง เงินสด  -  บาท   พร้อมเกียรติบัตร 
  - รองชนะเลิศอันดับสอง  เงินสด  -  บาท   พร้อมเกียรติบัตร 
  - ชมเชย   เกียรติบัตร 

- ชมเชย   เกียรติบัตร 
- ชมเชย   เกียรติบัตร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๙๘  
แบบฟอร์มการให้คะแนน 
การประกวด เดินตัวหนอน 

สถานที่........................................วัน/เดือน/ปี..................................... เวลา ........................................ 

กรรมการผู้ตัดสิน  …………………………………………………… 

ภาค…………………………….…….……….ทีมที่……………………..……  
ศูนย์พัฒนาเดก็เล็ก…………………………………………สังกัด อบจ. /เทศบาล /อบต. ………………………………… 

 

เกณฑ์การให้คะแนน  เต็ม ๕๐ คะแนน ดังนี้ 
 

 
ลําดับทีม 

 
ชื่อ ศพด. 

ทักษะการ 
ทรงตัว 
 (๑๐) 

การทํางาน 
เป็นทีม 
 (๑๐) 

การแก้ไขปัญหา
เฉพาะหน้า 

 (๑๐) 

ความสําเร็จในงาน 
 (การถึงเส้นชัย) 

 (๑๐) 

การรู้จักควบคุม
อารมณ์  

(๑๐) 

 
รวม 

๑        
๒        
๓        
๔        
๕        

 

ลงชื่อ……………………………………………กรรมการ 
                             (ตัวบรรจง) 

           ลงชื่อ……………………………………………ผู้ตรวจสอบ 
                            (ตัวบรรจง) 



 

 
 

๙๙

ใบสมัคร 
การประกวด เดินตัวหนอน 

ศูนย์พฒันาเด็กเล็ก............................................................................................................................... 
 

   สังกัด  อบจ. /เทศบาล /อบต. ...................................................อําเภอ.............................................. 
   

จังหวัด..................................................................... 
 

 
 ๑. ช่ือ-สกุล ..................................................................................................................... 
 ๒. ช่ือ-สกุล....................................................................................................................... 
 ๓. ช่ือ-สกุล........................................................................................................................ 

๔. ช่ือ-สกุล........................................................................................................................ 
๕. ช่ือ-สกุล ........................................................................................................................ 
๖. ช่ือ-สกุล........................................................................................................................ 
๗. ช่ือ-สกุล ........................................................................................................................ 
๘. ช่ือ-สกุล......................................................................................................................... 
๙. ช่ือ-สกุล......................................................................................................................... 
๑๐.ช่ือ-สกลุ ....................................................................................................................... 
  
 

 

 
ช่ือครูผู้ควบคมุ ๑. ..............................................................................เบอร์มือถือ......................... 
           ๒. .............................................................................เบอร์มือถือ......................... 
 
 
 
 
                                                       ขอรบัรองว่าข้อความดังกล่าวถูกต้อง 
 
                                                   (ลงช่ือ) ........................................... ผู้รับรอง 

                                                             
(............................................) 

                               ตําแหน่ง  ผู้อํานวยการสํานัก/กองการศึกษา/ผู้อํานวยการสถานศึกษา 
 
 
 



 

 
 

๑๐๐

เกณฑ์การประกวด “เริงเล่นเต้น Dancer” 
( การประกวดแข่งขันเด็กศูนย์พฒันาเด็กเล็ก ) 

๑. จํานวนทีมท่ีเข้าร่วมประกวด 
 รวมทั้งส้ิน ๑๕ ทีม แบ่งเป็น ๕  ภาคๆ ละ  ๓   ทีม 
 

๒. คุณสมบัติของทีมท่ีสมัครเข้าประกวด 
 ๑. สมัครเป็นทีมๆละไม่เกิน ๑๐ คน โดยต้องเป็นเดก็เพศชาย/หญิง หรือทีมผสม อายุระหว่าง 
๓-๕ ปี ซ่ึงเรยีนอยู่ในศูนย์พฒันาเด็กเล็ก  ขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
  ๒. มีใจรักการเต้น 
  ๓. เด็กมีสุขภาพแข็งแรง ไม่มีโรคประจําตัว 
  ๔. ต้องได้รับการอนุญาตจากผู้ปกครอง 
  ๕. ครูผู้ควบคมุทีมเป็นผู้ยื่นใบสมัคร 
 

๓. หลักฐานประกอบการสมัคร 
 ๑. กรอกรายละเอียดใบสมัครให้สมบูรณ์  พร้อมท้ังช่ือทีมและช่ือเพลงที่จะนํามาประกวดใน 
ใบสมัครให้ชัดเจน 
 ๒. สําเนาทะเบียนของเด็กภายในทีม 
 

๔. กติกาการแข่งขัน 
 ๑. ครูผู้ควบคมุทีมจะต้องมาจับฉลาก เพือ่จัดลําดับทีมก่อนการเข้าประกวด  ๑๕ นาที 
 ๒. เวลาท่ีใช้ในการประกวด ทีมละไม่เกนิ ๑๕ นาที  รวมการแนะนําตัว 
 ๓. ใช้เพลงในการประกวด ๑ เพลง  เป็นแนวเพลงเชิงสร้างสรรค ์
 ๔. ครูผู้ควบคมุทีมท่ีจะมาทําการประกวดจะต้องเตรียมแผ่น CD เพลงมา  และให้แจ้ง
รายละเอียดช่ือเพลงก่อนล่วงหน้า เพื่อกองประกวดจะจัดลงใน computer 
 

๕. วันเวลา และสถานท่ี การแข่งขัน 
 จะประกาศให้ทราบในภายหลัง 
๖. เกณฑ์การให้คะแนน  (๑๐๐ คะแนน)  

๑. ความพร้อมเพรียงและความม่ันใจ   ๑๐ คะแนน 
 ๒. บุคลิกและการแสดงออกหน้าเวท ี   ๑๐ คะแนน 
 ๓. ไหวพริบปฏิภาณ     ๑๐ คะแนน 
  ๔. ทักษะความสามารถ 
         - เทคนิคการเต้น    ๒๕ คะแนน 
   - Step การเต้น    ๑๕ คะแนน 
    - ความพร้อมเพรียง    ๑๕ คะแนน 
    - อารมณ์ประกอบเพลง    ๑๕ คะแนน 
       รวม ๑๐๐   คะแนน 
หมายเหตุ ***การตัดสินด้วยคะแนนจากคณะกรรมการตามลําดับผลการตัดสินผลการตดิสินของม
คณะกรรมการ ถือเป็นที่ส้ินสุดไม่อนุญาตให้มีการประท้วงใดๆ ท้ังส้ิน 



 

 
 

๑๐๑

 
๗. รางวัลสําหรับทีมท่ีชนะการแข่งขัน 
  - รางวัลชนะเลิศ              เงินสด   -  บาท  พร้อมเกยีรติบัตร 
  - รางวัลรองชนะเลิศอันดับหน่ึง    เงินสด   -  บาท  พร้อมเกยีรติบัตร 
  - รางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง    เงินสด   -   บาท  พร้อมเกียรติบัตร 
  - ชมเชย            เกียรติบัตร 

- ชมเชย            เกียรติบัตร 
- ชมเชย            เกียรติบัตร 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 

 
 

๑๐๒

แบบฟอร์มการให้คะแนน 
การประกวด “เริงเล่นเต้น Dancer” 

สถานท่ี........................................วัน/เดือน/ปี..................................... เวลา ........................................ 

กรรมการผู้ตัดสิน  …………………………………………………… 

ภาค…………………………….…….……….ทีมท่ี…………………  
ศูนย์พฒันาเด็กเล็ก…………………………………………สังกัด อบจ. /เทศบาล /อบต. ………………………………… 
      

 เกณฑ์การให้คะแนน   เต็ม   ๑๐๐  คะแนน  ดังน้ี 
 

เกณฑ์การให้คะแนน คะแนน คะแนนจากกรรมการ 

๑. ความพร้อมเพรียงและความม่ันใจ ๑๐  
๒. บุคลิกและการแสดงออกหน้าเวท ี ๑๐  

๓. ไหวพริบปฏิภาณ ๑๐  
๔. ทักษะความสามารถ  (๗๐  คะแนน)   

          - เทคนิคการเต้น ๒๕  
          - Step การเต้น ๑๕  
          - ความพร้อมเพรยีง ๑๕  
          - อารมณ์ประกอบเพลง ๑๕  
 รวม ๑๐๐  

 

     ลงช่ือ……………………………………………กรรมการ 
            (ตัวบรรจง) 

    ลงช่ือ……………………………………………ผู้ตรวจสอบ 
                    (ตัวบรรจง) 

 
 
 

 
 
 



 

 
 

๑๐๓

ใบสมัคร 
การประกวด “เริงเล่นเต้น Dancer” 

 
ศูนย์พฒันาเด็กเล็ก............................................................................................................................... 

 

   สังกัด  อบจ. /เทศบาล /อบต. ...................................................อําเภอ.............................................. 
   

จังหวัด..................................................................... 
 

 
 ๑. ช่ือ-สกุล ..................................................................................................................... 
 ๒. ช่ือ-สกุล....................................................................................................................... 
 ๓. ช่ือ-สกุล........................................................................................................................ 

๔. ช่ือ-สกุล........................................................................................................................ 
๕. ช่ือ-สกุล ........................................................................................................................ 
๖. ช่ือ-สกุล........................................................................................................................ 
๗. ช่ือ-สกุล ........................................................................................................................ 
๘. ช่ือ-สกุล......................................................................................................................... 
๙. ช่ือ-สกุล......................................................................................................................... 
๑๐.ช่ือ-สกลุ ....................................................................................................................... 
  
 

 

 
ช่ือครูผู้ควบคมุ ๑. ..............................................................................เบอร์มือถือ......................... 
          ๒. ..............................................................................เบอร์มือถือ......................... 
 
 
 
 
                                                          ขอรับรองว่าข้อความดังกล่าวถูกต้อง 
 
                                                       (ลงช่ือ) ........................................... ผู้รับรอง 

                                                                    
(............................................) 

                               ตําแหน่ง  ผู้อํานวยการสํานัก/กองการศึกษา/ผู้อํานวยการสถานศึกษา 
 
 



 

 
 

๑๐๔

เกณฑ์การประกวดแข่งขัน  การต่อเลโก้ 
( การประกวดแข่งขันเด็กศูนย์พฒันาเด็กเล็ก ) 

 
๑.  ระดับช้ันผู้เข้าประกวด 
          นักเรยีนกําลังศึกษาอยู่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  สังกัดองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
๒.  จํานวนผู้เข้าประกวด 
          ภาคละ  ๓  ทีมๆ ละไม่เกิน  ๓  คน  (ทีมผสมชาย – หญิง) 
๓.  เวลาท่ีใช้ในการแข่งขัน 
          ๑  ช่ัวโมง 
๔.  วัตถุประสงค์ 
          ๔.๑  เพื่อพฒันาความแข็งแรงของกล้ามเน้ือมัดเล็ก 
          ๔.๒  เพื่อพฒันาการประสานสัมพันธ์กันระหว่างมือและตา 
          ๔.๓  เพื่อฝึกจินตนาการและความคิดริเริ่มสร้างสรรค ์
          ๔.๔  เพื่อให้รู้จักการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า 
          ๔.๕  เพื่อให้เกดิความสามัคคีในทีม 
๕.  หลักฐานประกอบการสมัคร 
          ๕.๑  กรอกรายละเอียดใบสมัครให้สมบูรณ์  พร้อมท้ังช่ือทีมท่ีจะนํามาประกวดในใบสมัครให้
ชัดเจน 
          ๕.๒  สําเนาทะเบียนบ้านเด็กในทีมพร้อมรับรองสําเนา 
๖.  วิธีดําเนินการแข่งขัน 
          ๖.๑  ผู้จัดการประกวดแจกอุปกรณ์เลโก้ให้ทีมละ ๑ ชุด  ประมาณ  ๓๐๐ ช้ิน ให้กับผู้เข้า
ประกวด 
          ๖.๒  ผู้เข้าแข่งขันต่ออุปกรณ์เลโก้ตามความคิดและจินตนาการ 
๗.  เกณฑก์ารตัดสิน 

เกณฑ์การตัดสิน คะแนน 
  ๑.  การวางแผนการทํางานเป็นทีม ๒๐ 
  ๒.  ความคดิริเริ่มสร้างสรรค ์ ๒๐ 
  ๓.  ความสวยงามเหมาะสมกับอุปกรณ์ท่ีให้ ๒๐ 
  ๔.  เล่าเรื่องจากผลงานได้อย่างมีความคิดสร้างสรรค ์ ๒๐ 
  ๕.  ทําไดต้ามเวลาที่กําหนด ๒๐ 

รวม ๑๐๐ 
 
***หมายเหต ุ     การตดัสินของคณะกรรมการถือเป็นที่ส้ินสุด 
 
 



 

 
 

๑๐๕

 
๘.  รางวัลการประกวด 
          -  รางวัลชนะเลิศ            เงินสด  -  บาท  พร้อมเกยีรติบัตร 
          -  รองชนะเลิศอันดับหน่ึง   เงินสด  -  บาท  พร้อมเกยีรติบัตร 
          -  รองชนะเลิศอันดับสอง   เงินสด  -  บาท  พร้อมเกยีรติบัตร 
          -  ชมเชย                    เกียรติบัตร 
          -  ชมเชย                    เกียรติบัตร 
          -  ชมเชย                    เกียรติบัตร          
         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

๑๐๖

แบบฟอร์มการให้คะแนน 
การประกวดแข่งขัน  การต่อเลโก้ 

 
สถานท่ี........................................วัน/เดือน/ปี..................................... เวลา ........................................ 

กรรมการผู้ตัดสิน  …………………………………………………… 

ภาค…………………………….…….……….ทีมท่ี…………………………  
 

ศูนย์พฒันาเด็กเล็ก…………………………………………สังกัด อบจ. /เทศบาล /อบต. ………………………………… 
 

เกณฑ์การให้คะแนน   เต็ม   ๑๐๐  คะแนน  ดังน้ี 
 

เกณฑ์การให้คะแนน คะแนน คะแนนจาก 
กรรมการ 

  ๑.  การวางแผนการทํางานเป็นทีม ๒๐  
  ๒.  ความคิดริเริ่มสร้างสรรค ์ ๒๐  
  ๓.  ความสวยงามเหมาะสมกับอุปกรณ์ท่ีให้ ๒๐  
  ๔.  เล่าเรื่องจากผลงานได้อย่างมีความคิดสร้างสรรค์ ๒๐  
  ๕.  ทําได้ตามเวลาที่กําหนด ๒๐  

รวม ๑๐๐  

 

 

   ลงช่ือ……………………………………………กรรมการ 
           (ตวับรรจง) 

    ลงช่ือ……………………………………………ผู้ตรวจสอบ 
                   (ตวับรรจง) 

 
 
 
 
 
 



 

 
 

๑๐๗

 
 

ใบสมัคร 
การประกวดแข่งขัน  การต่อเลโก้ 

 
ศูนย์พฒันาเด็กเล็ก............................................................................................................................... 

 

   สังกัด  อบจ. /เทศบาล /อบต. ...................................................อําเภอ.............................................. 
   

จังหวัด..................................................................... 
 

 
 ๑. ช่ือ-สกุล ..................................................................................................................... 
 ๒. ช่ือ-สกุล....................................................................................................................... 
 ๓. ช่ือ-สกุล........................................................................................................................ 

 
 

 
ช่ือครูผู้ควบคมุ ๑. ..............................................................................เบอร์มือถือ......................... 
           ๒. ..............................................................................เบอร์มือถือ......................... 
 
 
 
 
                                                          ขอรับรองว่าข้อความดังกล่าวถูกต้อง 
 
                                                   (ลงช่ือ) ........................................... ผู้รับรอง 

                                                                    
(............................................) 

                               ตําแหน่ง  ผู้อํานวยการสํานัก/กองการศึกษา/ผู้อํานวยการสถานศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

๑๐๘

เกณฑ์การประกวดแข่งขัน  ฮูล่าฮูป  ประกอบเพลง 
( การประกวดแข่งขันเด็กศูนย์พฒันาเด็กเล็ก ) 

  
๑.  ระดับช้ันผู้เข้าประกวด 
          นักเรยีนกําลังศึกษาอยู่  ศูนย์พฒันาเด็กเล็ก  สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
 

๒.  จํานวนผู้เข้าประกวด 
          ภาคละ  ๓  ทีมๆ ละไม่เกิน  ๑๐ คน  (ทีมผสมชาย – หญิง) 
 

๓.  เวลาท่ีใช้ในการแข่งขัน 
          ใช้เพลงประกอบท่าทางไม่เกิน  ๘  นาที   
 

๔.  วัตถุประสงค์ 
          ๔.๑  เพื่อพฒันาทักษะการเคล่ือนไหวของร่างกาย 
          ๔.๒  เพื่อพฒันากล้ามเน้ือให้แข็งแรง 
          ๔.๓  เพื่อให้เกดิความสามัคคีในทีม 
          ๔.๔  เพื่อให้รู้จักการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า 
          ๔.๕  เพื่อให้เรยีนรูก้ารทํางานเป็นทีม 
 

๕.  หลักฐานประกอบการสมัคร 
          ๕.๑  กรอกรายละเอียดใบสมัครให้สมบูรณ์  พร้อมท้ังช่ือทีมและช่ือเพลงที่จะนํามาประกวดใน
ใบสมัครให้ชัดเจน 
          ๕.๒  สําเนาทะเบียนบ้านเด็กในทีมพร้อมรับรองสําเนา 
 

๖.  วิธีดําเนินการแข่งขัน 
          ๖.๑  กรรมการบอกกตกิาการแข่งขัน  โดยให้ใช้ฮูล่าฮูปขนาดเส้นผ่าศนูย์กลาง ๖๐ เซนติเมตร
ไม่เกิน  ๗๐  เซนติเมตร  โดยผู้จัดการแข่งขันเป็นผู้จัดเตรียมไว้ให้ 
          ๖.๒  ครูผู้ควบคุมทีมจะต้องมาจับสลาก  เพือ่จัดลําดับทีมก่อนการเข้าประกวด  ๑๕  นาที 
          ๖.๓  การแข่งขันแข่งขันทีละ ๑ ทีม  โดยให้สมาชิกทีมถือฮูล่าฮูปไว้ในทา่เตรียมที่จุด
แสดง  เม่ือกรรมการให้สัญญาณ ให้เริ่มส่ายฮูล่าฮูปพร้อมเพลงประกอบท่าทาง 
          ๖.๔  ผู้เข้าแข่งขันมีสิทธิแข่งขันได้เพียงครั้งเดียวเท่าน้ัน 
          ๖.๕  ครูผู้ควบคุมทีมท่ีจะมาทําการประกวดจะต้องเตรียมแผ่น CD เพลงมา  และให้แจ้ง
รายละเอียดช่ือเพลงก่อนล่วงหน้า  เพื่อกองประกวดจะจัดลงใน Computer  
  
           ****หมายเหตุ    ไม่กําหนดประเภทของเพลงที่ใช้ในการแข่งขัน 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

๑๐๙

 
 
 

๗.  เกณฑก์ารตัดสิน 
 

เกณฑ์การตัดสิน คะแนน 
๑.  ห่วงไม่หลุด ๒๐ 
๒.  การแต่งกายสวยงามเหมาะสม ๒๐ 
๓.  ความคิดริเริ่มสร้างสรรค ์ ๒๐ 
๔.  ความพรอ้มเพรียงของทีม ๒๐ 
๕.  ท่าประกอบเพลงเหมาะสม ๒๐ 

รวม ๑๐๐ 
 
***หมายเหต ุ     การตดัสินของคณะกรรมการถือเป็นที่ส้ินสุด 
 

๘.  รางวัลการประกวด 
          -  รางวัลชนะเลิศ     เงินสด     -  บาท  พร้อมเกียรติบัตร 
          -  รองชนะเลิศอันดับหน่ึง   เงินสด     -  บาท  พร้อมเกียรติบัตร 
          -  รองชนะเลิศอันดับสอง   เงินสด     -  บาท  พร้อมเกียรติบัตร 
          -  ชมเชย     เกียรติบัตร 
          -  ชมเชย     เกียรติบัตร 
          -  ชมเชย     เกียรติบัตร   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

๑๑๐

แบบฟอร์มการให้คะแนน 
การประกวดแข่งขัน  ฮูล่าฮูป  ประกอบเพลง 

 
 

สถานท่ี........................................วัน/เดือน/ปี..................................... เวลา ........................................ 

กรรมการผู้ตัดสิน  …………………………………………………… 

ภาค…………………………….…….……….ทีมท่ี…………………………  
 

ศูนย์พฒันาเด็กเล็ก…………………………………………สังกัด อบจ. /เทศบาล /อบต. ………………………………… 
 
 

เกณฑ์การให้คะแนน   เต็ม   ๑๐๐  คะแนน  ดังน้ี 
 

เกณฑ์การให้คะแนน คะแนน คะแนนจาก
กรรมการ 

๑.  ห่วงไม่หลุด ๒๐  
๒.  การแต่งกายสวยงามเหมาะสม ๒๐  
๓.  ความคิดริเริ่มสร้างสรรค ์ ๒๐  
๔.  ความพรอ้มเพรียงของทีม ๒๐  
๕.  ท่าประกอบเพลงเหมาะสม ๒๐  

รวม ๑๐๐  

 

 

    ลงช่ือ……………………………………………กรรมการ 
           (ตวับรรจง) 

    ลงช่ือ……………………………………………ผู้ตรวจสอบ 
                   (ตวับรรจง) 
 
 
 
 



 

 
 

๑๑๑

ใบสมัคร 
การประกวดแข่งขัน  ฮูล่าฮูป  ประกอบเพลง 

 

 
ศูนย์พฒันาเด็กเล็ก............................................................................................................................... 

 

   สังกัด  อบจ. /เทศบาล /อบต. ...................................................อําเภอ.............................................. 
   

จังหวัด..................................................................... 
 

 
 ๑. ช่ือ-สกุล ..................................................................................................................... 
 ๒. ช่ือ-สกุล....................................................................................................................... 
 ๓. ช่ือ-สกุล........................................................................................................................ 

๔. ช่ือ-สกุล........................................................................................................................ 
๕. ช่ือ-สกุล ........................................................................................................................ 
๖. ช่ือ-สกุล........................................................................................................................ 
๗. ช่ือ-สกุล ........................................................................................................................ 
๘. ช่ือ-สกุล......................................................................................................................... 
๙. ช่ือ-สกุล......................................................................................................................... 
๑๐.ช่ือ-สกลุ ....................................................................................................................... 
  

 
 
ช่ือครูผู้ควบคมุ ๑. ..............................................................................เบอร์มือถือ......................... 
          ๒. ..............................................................................เบอร์มือถือ......................... 
 
 
                                                   ขอรับรองว่าข้อความดังกล่าวถูกตอ้ง 
 
                                                   (ลงช่ือ) ........................................... ผู้รับรอง 

                                                                    
(............................................) 

                               ตําแหน่ง  ผู้อํานวยการสํานัก/กองการศึกษา/ผู้อํานวยการสถานศึกษา 
 
 
 
 



 

 
 

๑๑๒

เกณฑ์การประกวด  เกมส์ทายซิเสียงอะไรเอ่ย ? 
( ระดับปฐมวัย : อนุบาล ๑-๓ ) 

 

๑. ระดับช้ันผู้เข้าประกวด 
 เด็กกําลังศึกษาอยู่ในโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ระดับอนุบาล ๑-๓ 
๒. จํานวนผู้เข้าประกวด 
 ภาคละ ๓ ทีม ๆ ละ  ๒  คน  (ทีมผสมชาย – หญิง) 
๓. เวลาท่ีใช้ในการประกวด 
 ๑ ช่ัวโมง 
๔. วัตถุประสงค์ และวิธีการประกวด 
 ๔.๑  วัตถุประสงค์ 
  ๔.๑.๑  เพื่อให้เด็กสนุกสนานเพลิดเพลิน 
  ๔.๑.๒  เพื่อพฒันาความคดิสร้างสรรค ์  

๔.๑.๓  เพื่อให้เด็กเรียนรูก้ารปฏิบัตติามกฎกติกา 
  ๔.๑.๔  เพื่อฝึกการปรับตวัเม่ืออยู่ร่วมกับผู้อ่ืน 
  ๔.๑.๕  เพื่อพฒันาทักษะการฟังของเด็ก 
 ๔.๒  วิธีการประกวด 
  ๔.๒.๑  ผู้จัดการประกวดจะแจกแผ่นภาพรปูสัตว์ให้นักเรียนแต่ละทีม 
  ๔.๒.๒  ผู้จัดการประกวดจะเปิดกล่องเสียงสัตว์ให้นักเรียนฟัง 
  ๔.๒.๓  เม่ือนักเรียนฟังเสียงแล้วให้เลือกภาพรูปสัตว์ท่ีตรงกับเสียงมาวางไว้ท่ีโต๊ะ 
  ๔.๒.๔  คณะกรรมการตรวจความถูกต้อง 

๕. เกณฑ์การให้คะแนน  เต็ม  ๕๐ คะแนน  ดังน้ี 

 
เกณฑ์การให้คะแนน คะแนน 

๑. ความช่างสังเกต ๑๐ 
๒. การถ่ายทอดจินตนาการ ๑๐ 

๓. การทํางานประสานระหว่างมือกับตา ๑๐ 
๔. การเรียนรูร้ะเบียบวินัย ๑๐ 

๕. ความสนุกสนานร่าเริง ๑๐ 

     หมายเหต ุ  การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่ส้ินสุด 

 
 



 

 
 

๑๑๓

๖. รางวัลการประกวด 
  - รางวัลชนะเลิศ    เงินสด   -  บาท   พร้อมเกียรติบัตร 
  - รองชนะเลิศอันดับหน่ึง เงินสด  -  บาท   พร้อมเกียรติบัตร 
  - รองชนะเลิศอันดับสอง  เงินสด  -  บาท   พร้อมเกียรติบัตร 
  - ชมเชย   เกียรติบัตร 

- ชมเชย   เกียรติบัตร 
- ชมเชย   เกียรติบัตร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๑๑๔  
แบบฟอร์มการให้คะแนน 

การประกวด  เกมส์ทายซิเสียงอะไรเอ่ย ?  
( ระดับปฐมวัย : อนุบาล ๑-๓ ) 

สถานที่........................................วัน/เดือน/ปี..................................... เวลา ........................................ 

กรรมการผู้ตัดสิน  …………………………………………………… 

ภาค…………………………….…….……….ทีมที่…………………  
โรงเรียน…………………………………..................………สังกัด อบจ. /เทศบาล /อบต. ……………………….........................…………จังหวัด.................................................................. 

เกณฑ์การให้คะแนน  เต็ม ๕๐ คะแนน ดังนี้ 
 

 
ลําดับทีม 

 
ชื่อโรงเรียน 

ความช่างสังเกต 
(๑๐) 

การถ่ายทอด
จินตนาการ 

(๑๐) 

การทํางานประสาน
ระหว่างมือกับตา 

(๑๐) 

การเรียนรู้
ระเบียบวินัย 

(๑๐) 

ความสนุกสนาน 
ร่าเริง 
(๑๐) 

 
รวม 

๑        
๒        
๓        
๔        
๕        

 

ลงชื่อ……………………………………………กรรมการ 
                             (ตัวบรรจง) 

           ลงชื่อ……………………………………………ผู้ตรวจสอบ 
                             (ตัวบรรจง)



 ๑๑๕  

ใบสมัคร 
การประกวด  เกมส์ทายซิเสียงอะไรเอ่ย ? 

( ระดับปฐมวัย : อนุบาล ๑-๓ ) 
 
 
 

โรงเรียน................................................................................................................................................ 
 

   สังกัด  อบจ. /เทศบาล /อบต. ...................................................อําเภอ.............................................. 
   

จังหวัด..................................................................... 
 

 
 ๑. ช่ือ-สุกล..................................................................................................................... 
 ๒. ช่ือ-สุกล..................................................................................................................... 

  
 

 

 
ช่ือครูผู้ควบคมุ ๑. ..............................................................................เบอร์มือถือ......................... 
          ๒. ..............................................................................เบอร์มือถือ......................... 
 
 
 
 
                                                      ขอรับรองว่าข้อความดังกล่าวถูกต้อง 
 
                                                   (ลงช่ือ) ........................................... ผู้รับรอง 

                                                                    
(............................................) 

                 ตําแหน่ง  ผู้อํานวยการสํานัก/กองการศึกษา/ผู้อํานวยการสถานศึกษา 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

๑๑๖

เกณฑ์การประกวด เดินตัวหนอน 
( ระดับปฐมวัย : อนุบาล ๑-๓ ) 

 
๑. ระดับช้ันผู้เข้าประกวด 
 เด็กกําลังศึกษาอยู่ในโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ระดับอนุบาล ๑-๓ 

๒. จํานวนผู้เข้าประกวด 
 ภาคละ ๓ ทีม ๆ ละไม่เกิน ๑๐  คน  (ทีมผสมชาย – หญิง) 

๓. เวลาท่ีใช้ในการประกวด 
 ๑ ช่ัวโมง 
๔. วัตถุประสงค์ และวิธีการประกวด 

 ๔.๑  วัตถุประสงค์ 
  ๔.๑.๑  เพื่อพฒันากล้ามเน้ือทุกส่วนให้แข็งแรง 
  ๔.๑.๒  เพื่อให้ผู้เล่นเกิดความสามัคคีในทีม 
  ๔.๑.๓  เพื่อให้ผู้เล่นรู้จักการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า 

 ๔.๒  วิธีการประกวด 
  ๔.๒.๑  กรรมการแจ้งกติกาในการประกวด โดยให้ผู้เข้าประกวดในแต่ละทีมน่ังลงต่อ
กันเป็นแถวและใช้มือจับเอวเพ่ือนคนท่ีอยู่ข้างหน้าโดยมือต้องไม่หลุดจากเพ่ือน   

๔.๒.๒  เม่ือกรรมการให้สัญญาณปล่อยตัว ให้แต่ละทมีใช้เท้าเดินในท่าน่ังยอง ๆ โดย
ต้องไม่ลุกข้ึนยืน 

๔.๒.๓  ทีมใดเดินได้ถูกกตกิาและถึงจุดหมายได้ก่อนเป็นผู้ชนะ   และ 
๔.๒.๔  ถ้าทีมใด ขณะประกวดยกก้นข้ึนสูงจะถูกปรับให้แพ้ 

๕. เกณฑ์การให้คะแนน  เต็ม  ๕๐  คะแนน  ดังน้ี 
เกณฑ์การให้คะแนน คะแนน 

 
๑. ทักษะการทรงตัว ๑๐ 
๒. การทํางานเป็นทีม ๑๐ 

๓. การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า ๑๐ 
๔. ความสําเรจ็ในงาน ( การถึงเส้นชัย ) ๑๐ 

๕. การรู้จักควบคุมอารมณ์ ๑๐ 

หมายเหตุ   การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นท่ีส้ินสุด 
 
 



 

 
 

๑๑๗

๖. รางวัลการประกวด 
  - รางวัลชนะเลิศ    เงินสด   -  บาท   พร้อมเกียรติบัตร 
  - รองชนะเลิศอันดับหน่ึง เงินสด  -  บาท   พร้อมเกียรติบัตร 
  - รองชนะเลิศอันดับสอง  เงินสด  -  บาท   พร้อมเกียรติบัตร 
  - ชมเชย   เกียรติบัตร 

- ชมเชย   เกียรติบัตร 
- ชมเชย   เกียรติบัตร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๑๑๘  
แบบฟอร์มการให้คะแนน 

    การประกวด เดินตัวหนอน 
  ( ระดับปฐมวัย : อนุบาล ๑-๓ ) 

 
สถานที่........................................วัน/เดือน/ปี..................................... เวลา ........................................ 

กรรมการผู้ตัดสิน  …………………………………………………… 

ภาค…………………………….…….……….ทีมที่……………………..……  
โรงเรียน………….............……………………………สังกัด อบจ. /เทศบาล /อบต. ………………………………..................จังหวัด..................................................... 

 

เกณฑ์การให้คะแนน  เต็ม ๕๐ คะแนน ดังนี้ 
 

 
ลําดับทีม 

 
โรงเรียน 

ทักษะการ 
ทรงตัว 
 (๑๐) 

การทํางาน 
เป็นทีม 
 (๑๐) 

การแก้ไขปัญหา
เฉพาะหน้า 

 (๑๐) 

ความสําเร็จในงาน 
 (การถึงเส้นชัย) 

 (๑๐) 

การรู้จักควบคุม
อารมณ์  
(๑๐) 

 
รวม 

๑        
๒        
๓        
๔        

๕        

 

ลงชื่อ……………………………………………กรรมการ 
                                      (ตัวบรรจง) 

           ลงชื่อ……………………………………………ผู้ตรวจสอบ 
                            (ตัวบรรจง) 



 ๑๑๙  

ใบสมัคร 
การประกวด เดินตัวหนอน 

( ระดับปฐมวยั : อนุบาล ๑-๓ ) 
 

โรงเรียน..................................................สังกัด อบจ. /เทศบาล /อบต. ........................................
อําเภอ..............................................................จังหวัด..................................................................... 

 

 
 ๑. ช่ือ-สกุล ............................................................................................................................. 
 ๒. ช่ือ-สกุล............................................................................................................................. 
 ๓. ช่ือ-สกุล............................................................................................................................. 

๔. ช่ือ-สกุล............................................................................................................................. 
๕. ช่ือ-สกุล............................................................................................................................. 
๖. ช่ือ-สกุล............................................................................................................................. 
๗. ช่ือ-สกุล............................................................................................................................. 
๘. ช่ือ-สกุล............................................................................................................................. 
๙. ช่ือ-สกุล............................................................................................................................. 
๑๐.ช่ือ-สกลุ............................................................................................................................. 
  
 

 

 
ช่ือครูผู้ควบคมุ ๑. ..............................................................................เบอร์มือถือ......................... 
          ๒. .............................................................................เบอร์มือถือ.......................... 
 
 
 
 
                                                       ขอรบัรองว่าข้อความดังกล่าวถูกต้อง 
 
                                                   (ลงช่ือ) ........................................... ผู้รับรอง 

                                                             
(............................................) 

                               ตําแหน่ง  ผู้อํานวยการสํานัก/กองการศึกษา/ผู้อํานวยการสถานศึกษา 
 
 
 



 

 
 

๑๒๐

เกณฑ์การประกวด “เริงเล่นเต้น Dancer” 
(ระดับปฐมวัย : อนุบาล ๑-๓) 

๑. จํานวนทีมท่ีเข้าร่วมประกวด 
 รวมทั้งส้ิน ๑๕ ทีม แบ่งเป็น ๕  ภาคๆ ละ  ๓   ทีม 
 

๒. คุณสมบัติของทีมท่ีสมัครเข้าประกวด 
 ๒.๑ สมัครเปน็ทีมๆ ละไม่เกิน ๑๐ คน โดยต้องเป็นเดก็เพศชาย/หญิง หรือทีมผสม เด็กกําลัง
ศึกษาอยู่ในโรงเรียนสังกดัองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ระดับอนุบาล ๑-๓   

๒.๒ มีใจรักการเต้น 
  ๒.๓ เด็กมีสุขภาพแข็งแรง ไม่มีโรคประจําตัว 
  ๒.๔ ต้องได้รบัการอนุญาตจากผู้ปกครอง 
  ๒.๕ ครูผู้ควบคุมทีมเป็นผู้ยืน่ใบสมัคร 
 

๓. หลักฐานประกอบการสมัคร 
 ๓.๑ กรอกรายละเอียดใบสมัครให้สมบูรณ์  พร้อมท้ังช่ือทีมและช่ือเพลงที่จะนํามาประกวดใน 
ใบสมัครให้ชัดเจน 
 ๓.๒ สําเนาทะเบียนของเดก็ภายในทีม 
 

๔. กติกาการแข่งขัน 
 ๔.๑ ครูผู้ควบคุมทีมจะต้องมาจับฉลาก เพื่อจัดลําดับทีมก่อนการเข้าประกวด  ๑๕ นาที 
 ๔.๒ เวลาท่ีใช้ในการประกวด ทีมละไม่เกนิ ๑๕ นาที  รวมการแนะนําตัว 
 ๔.๓ ใช้เพลงในการประกวด ๑ เพลง  เป็นแนวเพลงเชิงสร้างสรรค ์
 ๔.๔ ครูผู้ควบคุมทีมท่ีจะมาทําการประกวดจะต้องเตรียมแผ่น CD เพลงมา  และให้แจ้ง
รายละเอียดช่ือเพลงก่อนล่วงหน้า เพื่อกองประกวดจะจัดลงใน computer 
 

๕. วันเวลา และสถานท่ี การแข่งขัน 
 จะประกาศให้ทราบในภายหลัง 
๖. เกณฑ์การให้คะแนน  (๑๐๐ คะแนน)  

๖.๑ ความพรอ้มเพรียงและความม่ันใจ   ๑๐ คะแนน 
 ๖.๒ บุคลิกและการแสดงออกหน้าเวท ี   ๑๐ คะแนน 
 ๖.๓ ไหวพริบปฏิภาณ     ๑๐ คะแนน 
  ๖.๔ ทักษะความสามารถ 
         - เทคนิคการเต้น    ๒๕ คะแนน 
   - Step การเต้น    ๑๕ คะแนน 
    - ความพร้อมเพรียง    ๑๕ คะแนน 
    - อารมณ์ประกอบเพลง    ๑๕ คะแนน 
       รวม ๑๐๐   คะแนน 
หมายเหตุ ***การตัดสินด้วยคะแนนจากคณะกรรมการตามลําดับผลการตัดสินผลการตดิสินของม
คณะกรรมการ ถือเป็นที่ส้ินสุดไม่อนุญาตให้มีการประท้วงใดๆ ท้ังส้ิน 



 

 
 

๑๒๑

 
๗. รางวัลสําหรับทีมท่ีชนะการแข่งขัน 
  - รางวัลชนะเลิศ              เงินสด   -  บาท  พร้อมเกยีรติบัตร 
  - รางวัลรองชนะเลิศอันดับหน่ึง    เงินสด   -  บาท  พร้อมเกยีรติบัตร 
  - รางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง    เงินสด   -   บาท  พร้อมเกียรติบัตร 
  - ชมเชย            เกียรติบัตร 

- ชมเชย            เกียรติบัตร 
- ชมเชย            เกียรติบัตร 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 

 
 

๑๒๒

แบบฟอร์มการให้คะแนน 
การประกวด “เริงเล่นเต้น Dancer” 

(ระดับปฐมวัย : อนุบาล ๑-๓) 
 

สถานท่ี........................................วัน/เดือน/ปี..................................... เวลา ..................................... 

กรรมการผู้ตัดสิน...................................................…………………………………………………… 

ภาค…………………………….…….……….ทีมท่ี…………………  
โรงเรียน…………………………………………สังกัด อบจ. /เทศบาล /อบต. ………………………………… 

จังหวัด........................................................................... 
      

 เกณฑ์การให้คะแนน   เต็ม   ๑๐๐  คะแนน  ดังน้ี 
 

เกณฑ์การให้คะแนน คะแนน คะแนนจากกรรมการ 

๑. ความพร้อมเพรียงและความม่ันใจ ๑๐  
๒. บุคลิกและการแสดงออกหน้าเวท ี ๑๐  

๓. ไหวพริบปฏิภาณ ๑๐  
๔. ทักษะความสามารถ  (๗๐  คะแนน)   

          - เทคนิคการเต้น ๒๕  
          - Step การเต้น ๑๕  
          - ความพร้อมเพรยีง ๑๕  
          - อารมณ์ประกอบเพลง ๑๕  
 รวม ๑๐๐  

 

     ลงช่ือ……………………………………………กรรมการ 
            (ตัวบรรจง) 

    ลงช่ือ……………………………………………ผู้ตรวจสอบ 
                    (ตัวบรรจง) 

 
 
 



 

 
 

๑๒๓

ใบสมัคร 
การประกวด “เริงเล่นเต้น Dancer” 
( ระดับปฐมวัย : อนุบาล ๑-๓ ) 

 
โรงเรียน............................................................สังกดั  อบจ. /เทศบาล /อบต. ................................
อําเภอ..............................................................จังหวัด........................................................................ 
   

 
 ๑. ช่ือ-สกุล ............................................................................................................................. 
 ๒. ช่ือ-สกุล............................................................................................................................. 
 ๓. ช่ือ-สกุล............................................................................................................................. 

๔. ช่ือ-สกุล............................................................................................................................. 
๕. ช่ือ-สกุล............................................................................................................................. 
๖. ช่ือ-สกุล............................................................................................................................. 
๗. ช่ือ-สกุล............................................................................................................................. 
๘. ช่ือ-สกุล............................................................................................................................. 
๙. ช่ือ-สกุล............................................................................................................................. 
๑๐.ช่ือ-สกลุ............................................................................................................................. 
  
 

 

 
ช่ือครูผู้ควบคมุ ๑. ..............................................................................เบอร์มือถือ......................... 
          ๒. ..............................................................................เบอร์มือถือ......................... 
 
 
 
 
                                                          ขอรับรองว่าข้อความดังกล่าวถูกต้อง 
 
                                                       (ลงช่ือ) ........................................... ผู้รับรอง 

                                                                    
(............................................) 

                               ตําแหน่ง  ผู้อํานวยการสํานัก/กองการศึกษา/ผู้อํานวยการสถานศึกษา 
 
 
 



 

 
 

๑๒๔

เกณฑ์การประกวดแข่งขัน  การต่อเลโก้ 
(ระดับปฐมวัย : อนุบาล ๑-๓) 

 
๑.  ระดับช้ันผู้เข้าประกวด 
         เด็กกาํลังศึกษาอยู่ในโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ระดับอนุบาล ๑-๓ 
๒.  จํานวนผู้เข้าประกวด 
          ภาคละ  ๓  ทีมๆ ละไม่เกิน  ๓  คน  (ทีมผสมชาย – หญิง) 
๓.  เวลาท่ีใช้ในการแข่งขัน 
          ๑  ช่ัวโมง 
๔.  วัตถุประสงค์ 
          ๔.๑  เพื่อพฒันาความแข็งแรงของกล้ามเน้ือมัดเล็ก 
          ๔.๒  เพื่อพฒันาการประสานสัมพันธ์กันระหว่างมือและตา 
          ๔.๓  เพื่อฝึกจินตนาการและความคิดริเริ่มสร้างสรรค ์
          ๔.๔  เพื่อให้รู้จักการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า 
          ๔.๕  เพื่อให้เกดิความสามัคคีในทีม 
๕.  หลักฐานประกอบการสมัคร 
          ๕.๑  กรอกรายละเอียดใบสมัครให้สมบูรณ์  พรอ้มท้ังช่ือทีมท่ีจะนํามาประกวดในใบสมัครให้
ชัดเจน 
          ๕.๒  สําเนาทะเบียนบ้านเด็กในทีมพร้อมรับรองสําเนา 
๖.  วิธีดําเนินการแข่งขัน 
          ๖.๑  ผู้จัดการประกวดแจกอุปกรณ์เลโก้ให้ทีมละ ๑ ชุด  ประมาณ  ๓๐๐ ช้ิน ให้กับผู้เข้า
ประกวด 
          ๖.๒  ผู้เข้าแข่งขันต่ออุปกรณ์เลโก้ตามความคิดและจินตนาการ 
๗.  เกณฑก์ารตัดสิน 

เกณฑ์การตัดสิน คะแนน 
  ๑.  การวางแผนการทํางานเป็นทีม ๒๐ 
  ๒.  ความคดิริเริ่มสร้างสรรค ์ ๒๐ 
  ๓.  ความสวยงามเหมาะสมกับอุปกรณ์ท่ีให้ ๒๐ 
  ๔.  เล่าเรื่องจากผลงานได้อย่างมีความคิดสร้างสรรค ์ ๒๐ 
  ๕.  ทําไดต้ามเวลาที่กําหนด ๒๐ 

รวม ๑๐๐ 
 
***หมายเหต ุ     การตดัสินของคณะกรรมการถือเป็นที่ส้ินสุด 
 
 



 

 
 

๑๒๕

 
๘.  รางวัลการประกวด 
          -  รางวัลชนะเลิศ            เงินสด  -  บาท  พร้อมเกยีรติบัตร 
          -  รองชนะเลิศอันดับหน่ึง   เงินสด  -  บาท  พร้อมเกยีรติบัตร 
          -  รองชนะเลิศอันดับสอง   เงินสด  -  บาท  พร้อมเกยีรติบัตร 
          -  ชมเชย                    เกียรติบัตร 
          -  ชมเชย                    เกียรติบัตร 
          -  ชมเชย                    เกียรติบัตร          
         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

๑๒๖

แบบฟอร์มการให้คะแนน 
การประกวดแข่งขัน  การต่อเลโก้ 

(ระดับปฐมวัย : อนุบาล ๑-๓) 
 

สถานท่ี........................................วัน/เดือน/ปี...................................เวลา ........................................ 

กรรมการผู้ตัดสิน  ………………………………………………………………….………………………………… 

ภาค…………………………….…….……….ทีมท่ี…………………………  
 

โรงเรียน……………………………….…………สังกัด อบจ. /เทศบาล /อบต. …………………………….........…… 
จังหวัด............................................................... 

 

เกณฑ์การให้คะแนน   เต็ม   ๑๐๐  คะแนน  ดังน้ี 
 

เกณฑ์การให้คะแนน คะแนน คะแนนจาก 
กรรมการ 

  ๑.  การวางแผนการทํางานเป็นทีม ๒๐  
  ๒.  ความคิดริเริ่มสร้างสรรค ์ ๒๐  
  ๓.  ความสวยงามเหมาะสมกับอุปกรณ์ท่ีให้ ๒๐  
  ๔.  เล่าเรื่องจากผลงานได้อย่างมีความคิดสร้างสรรค์ ๒๐  
  ๕.  ทําได้ตามเวลาที่กําหนด ๒๐  

รวม ๑๐๐  

 

 

   ลงช่ือ……………………………………………กรรมการ 
           (ตวับรรจง) 

    ลงช่ือ……………………………………………ผู้ตรวจสอบ 
                   (ตวับรรจง) 

 
 
 
 



 

 
 

๑๒๗

ใบสมัคร 
การประกวดแข่งขัน  การต่อเลโก้ 
( ระดับปฐมวัย : อนุบาล ๑-๓ ) 

 
โรงเรียน.......................................................สังกัด อบจ. /เทศบาล /อบต. ...................................
อําเภอ............................................................จังหวัด..................................................................... 

 

 
 ๑. ช่ือ-สกุล ..................................................................................................................... 
 ๒. ช่ือ-สกุล....................................................................................................................... 
 ๓. ช่ือ-สกุล........................................................................................................................ 

 
 

 
ช่ือครูผู้ควบคมุ ๑. ..............................................................................เบอร์มือถือ......................... 
           ๒. ..............................................................................เบอร์มือถือ......................... 
 
 
 
 
                                                      ขอรับรองว่าข้อความดังกล่าวถูกต้อง 
 
                                                   (ลงช่ือ) ........................................... ผู้รับรอง 

                                                                    
(............................................) 

                               ตําแหน่ง  ผู้อํานวยการสํานัก/กองการศึกษา/ผู้อํานวยการสถานศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

๑๒๘

เกณฑ์การประกวดแข่งขัน  ฮูล่าฮูป  ประกอบเพลง 
( ระดับปฐมวัย : อนุบาล ๑-๓ ) 

๑.  ระดับช้ันผู้เข้าประกวด 
เด็กกําลังศึกษาอยู่ในโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ระดับอนุบาล ๑-๓ 

๒.  จํานวนผู้เข้าประกวด 
          ภาคละ  ๓  ทีมๆ ละไม่เกิน  ๑๐ คน  (ทีมผสมชาย – หญิง) 
 

๓.  เวลาท่ีใช้ในการแข่งขัน 
          ใช้เพลงประกอบท่าทางไม่เกิน  ๘  นาที   
 

๔.  วัตถุประสงค์ 
          ๔.๑  เพื่อพฒันาทักษะการเคล่ือนไหวของร่างกาย 
          ๔.๒  เพื่อพฒันากล้ามเน้ือให้แข็งแรง 
          ๔.๓  เพื่อให้เกดิความสามัคคีในทีม 
          ๔.๔  เพื่อให้รู้จักการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า 
          ๔.๕  เพื่อให้เรยีนรูก้ารทํางานเป็นทีม 
 

๕.  หลักฐานประกอบการสมัคร 
          ๕.๑  กรอกรายละเอียดใบสมัครให้สมบูรณ์  พร้อมท้ังช่ือทีมและช่ือเพลงที่จะนํามาประกวดใน
ใบสมัครให้ชัดเจน 
          ๕.๒  สําเนาทะเบียนบ้านเด็กในทีมพร้อมรับรองสําเนา 
 

๖.  วิธีดําเนินการแข่งขัน 
          ๖.๑  กรรมการบอกกตกิาการแข่งขัน  โดยให้ใช้ฮูล่าฮูปขนาดเส้นผ่าศนูย์กลาง ๖๐ เซนติเมตร
ไม่เกิน  ๗๐  เซนติเมตร  โดยผู้จัดการแข่งขันเป็นผู้จัดเตรียมไว้ให้ 
          ๖.๒  ครูผู้ควบคุมทีมจะต้องมาจับสลาก  เพือ่จัดลําดับทีมก่อนการเข้าประกวด  ๑๕  นาที 
          ๖.๓  การแข่งขันแข่งขันทีละ ๑ ทีม  โดยให้สมาชิกทีมถือฮูล่าฮูปไว้ในทา่เตรียมที่จุด
แสดง  เม่ือกรรมการให้สัญญาณ ให้เริ่มส่ายฮูล่าฮูปพร้อมเพลงประกอบท่าทาง 
          ๖.๔  ผู้เข้าแข่งขันมีสิทธิแข่งขันได้เพียงครั้งเดียวเท่าน้ัน 
          ๖.๕  ครูผู้ควบคุมทีมท่ีจะมาทําการประกวดจะต้องเตรียมแผ่น CD เพลงมา  และให้แจ้ง
รายละเอียดช่ือเพลงก่อนล่วงหน้า  เพื่อกองประกวดจะจัดลงใน Computer  
  
           ****หมายเหตุ    ไม่กําหนดประเภทของเพลงที่ใช้ในการแข่งขัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

๑๒๙

 

๗.  เกณฑก์ารตัดสิน 
 

เกณฑ์การตัดสิน คะแนน 
๑.  ห่วงไม่หลุด ๒๐ 
๒.  การแต่งกายสวยงามเหมาะสม ๒๐ 
๓.  ความคิดริเริ่มสร้างสรรค ์ ๒๐ 
๔.  ความพรอ้มเพรียงของทีม ๒๐ 
๕.  ท่าประกอบเพลงเหมาะสม ๒๐ 

รวม ๑๐๐ 
 
***หมายเหต ุ     การตดัสินของคณะกรรมการถือเป็นที่ส้ินสุด 
 

๘.  รางวัลการประกวด 
          -  รางวัลชนะเลิศ     เงินสด     -  บาท  พร้อมเกียรติบัตร 
          -  รองชนะเลิศอันดับหน่ึง   เงินสด     -  บาท  พร้อมเกียรติบัตร 
          -  รองชนะเลิศอันดับสอง   เงินสด     -  บาท  พร้อมเกียรติบัตร 
          -  ชมเชย     เกียรติบัตร 
          -  ชมเชย     เกียรติบัตร 
          -  ชมเชย     เกียรติบัตร   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

๑๓๐

แบบฟอร์มการให้คะแนน 
การประกวดแข่งขัน  ฮูล่าฮูป  ประกอบเพลง 

( ระดับปฐมวัย : อนุบาล ๑-๓ ) 
 

สถานท่ี........................................วัน/เดือน/ปี...................................เวลา ........................................ 

กรรมการผู้ตัดสิน  …………………………………………………………………….………………………………… 

ภาค…………………………….…….……….ทีมท่ี……………….………………  
 

โรงเรียน…………………………………………สังกัด อบจ. /เทศบาล /อบต. …………………………………...... 
อําเภอ..................................................จังหวัด................................................................................ 
 
 

เกณฑ์การให้คะแนน   เต็ม   ๑๐๐  คะแนน  ดังน้ี 
 

เกณฑ์การให้คะแนน คะแนน คะแนนจาก
กรรมการ 

๑.  หวงไม่หลุด ๒๐  
๒.  การแต่งกายสวยงามเหมาะสม ๒๐  
๓.  ความคิดริเริ่มสร้างสรรค ์ ๒๐  
๔.  ความพรอ้มเพรียงของทีม ๒๐  
๕.  ท่าประกอบเพลงเหมาะสม ๒๐  

รวม ๑๐๐  

 

 

    ลงช่ือ……………………………………………กรรมการ 
           (ตวับรรจง) 

    ลงช่ือ……………………………………………ผู้ตรวจสอบ 
                   (ตวับรรจง) 
 
 
 



 

 
 

๑๓๑

ใบสมัคร 
การประกวดแข่งขัน  ฮูล่าฮูป  ประกอบเพลง 

 

(ระดับปฐมวัย : อนุบาล ๑-๓) 
 

โรงเรียน....................................................สังกัด  อบจ. /เทศบาล /อบต......................................
อําเภอ............................................................จังหวัด..................................................................... 

 

 
 ๑. ช่ือ-สกุล............................................................................................................................. 
 ๒. ช่ือ-สกุล............................................................................................................................. 
 ๓. ช่ือ-สกุล............................................................................................................................. 

๔. ช่ือ-สกุล............................................................................................................................. 
๕. ช่ือ-สกุล............................................................................................................................. 
๖. ช่ือ-สกุล............................................................................................................................. 
๗. ช่ือ-สกุล............................................................................................................................. 
๘. ช่ือ-สกุล............................................................................................................................. 
๙. ช่ือ-สกุล............................................................................................................................. 
๑๐.ช่ือ-สกลุ............................................................................................................................. 
  

 
 
ช่ือครูผู้ควบคมุ ๑. ..............................................................................เบอร์มือถือ......................... 
          ๒. ..............................................................................เบอร์มือถือ......................... 
 
 
                                                     ขอรับรองว่าข้อความดังกล่าวถูกต้อง 
 
                                                   (ลงช่ือ) ........................................... ผู้รับรอง 

                                                                    
(............................................) 

                               ตําแหน่ง  ผู้อํานวยการสํานัก/กองการศึกษา/ผู้อํานวยการสถานศึกษา 
 
 
 
 
 



 

 
 

๑๓๒

เกณฑ์การแข่งขันการคัดลายมือ 
 

๑.  ระดับช้ันผู้เข้าประกวด 
          นักเรยีนกําลังศึกษาอยู่ในโรงเรยีนสังกัดองคก์รปกครองส่วนท้องถ่ิน  ดังน้ี 
  - ระดับประถมศึกษา  ปีท่ี ๑-๓ 
  - ระดับประถมศึกษา  ปีท่ี ๔-๖ 
  - ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ปีท่ี ๑-๓ 
  - ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ปีท่ี ๔-๖ 
 

๒.  จํานวนผู้เข้าประกวด 
          ภาคละ  ๓  ทีมๆ ละ  ๑ คน   
 

๓.  เวลาท่ีใช้ในการแข่งขัน 
         ๑  ช่ัวโมง   
๔.  วิธีดําเนินการแข่งขัน 
          ๔.๑  ผู้เข้าแข่งขันรายงานตัว  ณ  สถานที่กาํหนด 
          ๔.๒  ให้ผู้เข้าประกวดเตรียมอุปกรณ์การเขียนมาเอง  ยกเว้นกระดาษเขียน ผู้จัดการแข่งขัน
จัดเตรียมให้ 
          ๔.๓  ลักษณะอักษรท่ีใช้ในการคดัลายมือ  อักษรแบบอาลักษณ์  ประเภทตัวกลมหรือตวัมน 
มีส่วนโค้ง  (หัวกลม) 
          ๔.๔  บทคัดลายมือให้ยึดตามท่ีคณะกรรมการฯ กําหนด 
          ๔.๕  ให้เขียนตัวบรรจงเต็มบรรทัด (ขนาดตัวหนังสือสูง ๘ มิลลิเมตร หรอื ๑ เซนติเมตร)  
 

๕.  เกณฑ์การให้คะแนน   เต็ม   ๕๐  คะแนน  ดังน้ี 

 
เกณฑ์การตัดสิน คะแนน 

๑. ตัวอักษรตรงเรียบ  การวางสระ  วรรณยุกต์  ช่องไฟถูกต้อง ๑๐ 

๒. ความสะอาด ๑๐ 

๓. สะกดคําถูกต้อง ๑๐ 

๔. ความสวยงาม ๑๐ 

๕. เสร็จทันเวลาท่ีกําหนด ๑๐ 

รวม ๕๐ 

 
 

***หมายเหต ุ     การตดัสินของคณะกรรมการถือเป็นที่ส้ินสุด 
 



 

 
 

๑๓๓

๖.  รางวัลการประกวด 
          -  รางวัลชนะเลิศ     เงินสด    -   บาท พร้อมเกียรตบัิตร 
          -  รองชนะเลิศอันดับหน่ึง   เงินสด    -  บาท พร้อมเกียรตบัิตร 
          -  รองชนะเลิศอันดับสอง   เงินสด    -  บาท พร้อมเกียรตบัิตร 
          -  ชมเชย      เกียรติบัตร 
          -  ชมเชย      เกียรติบัตร 
          -  ชมเชย      เกียรติบัตร   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

๑๓๔

แบบฟอร์มการให้คะแนน 
การแข่งขันการคัดลายมือ 

 
สถานท่ี..............................วันท่ี/เดือน/ปี...............................เวลา.......................... 

    กรรมการผู้ตัดสิน................................................................. 

ภาค…………………………….…….……….ทีมท่ี……...............................…  
 
 

ช่ือผู้ประกวด......................................................... นามสกุล...................................................... 
ระดับ................................................................................... 
โรงเรียน…………………....................………………..สังกัด  อบจ./เทศบาล/อบต. ..……..................…….. 
 

เกณฑ์การให้คะแนน   เต็ม   ๕๐  คะแนน  ดังน้ี 
 

เกณฑ์การตัดสิน คะแนน คะแนนจาก
กรรมการ 

๑. ตัวอักษรตรงเรียบ  การวางสระ  วรรณยุกต์  ช่องไฟถูกต้อง ๑๐  

๒. ความสะอาด ๑๐  

๓. สะกดคําถูกต้อง ๑๐  

๔. ความสวยงาม ๑๐  

๕. เสร็จทันเวลาท่ีกําหนด ๑๐  

 รวม ๕๐  

  

   ลงช่ือ……………………………………………กรรมการ 
           (ตวับรรจง) 

    ลงช่ือ……………………………………………ผู้ตรวจสอบ 
                   (ตวับรรจง) 

 
 
 



 

 
 

๑๓๕

ใบสมัคร 
การแข่งขันการคัดลายมือ 

 
สังกัด อบจ./เทศบาล/อบต. ........................................................................................................... 
อําเภอ.......................................................จังหวัด............................................................................ 
 
ระดับ   ๐  ประถมศึกษา  ปีท่ี ๑-๓  

๑. ช่ือ-สกุล...................................................................................ช้ันปท่ีี ............................. 
 

โรงเรียน..................................................................................................................... 
 
ระดับ   ๐  ประถมศึกษา  ปีท่ี ๔-๖  
 ๑. ช่ือ-สกุล...................................................................................ช้ันปท่ีี ............................. 
 

โรงเรียน..................................................................................................................... 
 

ระดับ  ๐  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ปีท่ี ๑-๓ 
๑. ช่ือ-สกุล...................................................................................ช้ันปท่ีี ................................. 

 
โรงเรียน.................................................................................................................... 

 
ระดับ  ๐  ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ปีท่ี ๔-๖ 
 ๑. ช่ือ-สกุล ..................................................................................ช้ันปท่ีี .................................. 
 

โรงเรียน......................................................................................................................... 
 
 

ช่ือครูผู้ควบคมุ ๑. .........................................................................เบอรมื์อถือ.............................. 
  ๒. ........................................................................เบอร์มือถือ.............................. 
 

ขอรับรองว่าข้อความดังกล่าวถูกต้อง 
 
                                            ( ลงช่ือ) ........................................... ผู้รับรอง 

                                                                        
(..............................................) 

                                ตําแหน่ง  ผู้อํานวยการสํานัก/กองการศึกษา/ผู้อํานวยการสถานศึกษา 



 

 
 

๑๓๖

เกณฑ์การแข่งขันทักษะทางคอมพิวเตอร์ 
  

  ๑. การแข่งขันแบ่งออกเป็น  ๓  ระดับ  คือ 
- ระดับประถมศึกษา    ปท่ีี ๔ - ๖ 
- ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ปีท่ี ๑-๓   

  - ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ปีท่ี ๔-๖ 
๒. จํานวนผู้เข้าแข่งขัน 

ภาคส่งตัวแทนระดับการศกึษาละ  ๓  ทีมๆ ละ ๑ คน 
๓. ประเภทการแข่งขัน 
 

- ระดับประถมศึกษา 
 แข่งขันการใช้โปรแกรม  Microsoft Power point ๒๐๐๓ 

     - ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ปีท่ี ๑-๓ 
      - ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ปีท่ี ๔-๖ 

  แข่งขันการเขียน Homepage 
 

๔. วิธีการแข่งขัน  ระดับประถมศึกษา   ปีท่ี ๔ - ๖ 
แข่งขันการใช้โปรแกรม  Microsoft Power point ๒๐๐๓ 
 

เน้ือหาการแข่งขัน 
ภาคทฤษฎี :  ความรู้เบ้ืองต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ และการใช้โปรแกรม   

Microsoft Power point ๒๐๐๓  ตามหลักสูตรระดบัประถมศกึษาปีท่ี ๔–๖  จํานวน  ๒๐  ข้อ   
เวลา  ๓๐  นาที 

ภาคปฏิบัต ิ: ปฏิบัติการสรา้งงานให้ได้ตามผังหัวข้อเรื่องและรูปแบบที่
คณะกรรมการกําหนดโดยใช้โปรแกรม  Microsoft Power point ๒๐๐๓  เวลา ๑๒๐ นาที 

เครื่องมือและอุปกรณ์ท่ีใช้ในการแข่งขัน 
๑. ใช้เครื่องคอมพิวเตอรก์ลางท่ีคณะกรรมการเตรยีมให้ 
๒. ผู้เข้าแข่งขันจัดเตรียม  Flash  Drive  สําหรับจัดเก็บข้อมูล  โดย Format 

ให้เรียบร้อย 
๓. เวลาการแข่งขัน รวมเวลา  ๑๕๐ นาที  หรือ ๒.๓๐ ช่ัวโมง  (เม่ือหมดเวลา

การแข่งขันให้ส่ง  Flash  Drive  แกค่ณะกรรมการ) 
 
 
 

 
 
 
 



 

 
 

๑๓๗

เกณฑ์การให้คะแนน   เต็ม   ๑๐๐  คะแนน  ดังน้ี 
- ภาคทฤษฎี  ๒๐    คะแนน        
- ภาคปฏิบัต ิ ๘๐    คะแนน 
 

เกณฑ์การตัดสิน คะแนน 

๑. ความสมบูรณ์ของเน้ือหา ๑๕ 

๒. ความเช่ือมโยงข้อมูล ๒๐ 

๓. การเปล่ียนสไลด์ ๕ 

๔. ความคดิริเริ่มสร้างสรรคแ์ละความสวยงาม ๒๐ 

๕. การใช้เทคนิคของโปรแกรม ๑๐ 

๖. การบันทึกข้อมูล ๑๐ 

รวม ๘๐ 

 
***การตัดสินผลการแข่งขัน  การตดัสินของคณะกรรมการถือเป็นอันส้ินสุด 
 
 ๕. วิธีการแข่งขัน  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ปีท่ี ๑-๓  และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  
ปีท่ี ๔-๖    แข่งขันการเขียน Homepage  

เน้ือหาการแข่งขัน 
ภาคทฤษฎี :  ความรู้เบ้ืองต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ และอินเตอรเ์น็ต  

ตามหลักสูตรระดับมัธยมศกึษาตอนต้น ปีท่ี ๑-๓  และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  
ปีท่ี ๔-๖  จํานวน ๒๐  ข้อ  เวลา  ๓๐  นาที 

ภาคปฏิบัติ : ปฏิบัติการสรา้งโฮมเพจตามที่กําหนดโดยใช้โปรแกรม 
Macromedia Dreamweaver๘  Adeb Photoshop cs ,Adeb Flash cs  เวลา ๑๕๐ นาท ี

เครื่องมือและอุปกรณ์ท่ีใช้ในการแข่งขัน 
๑. ใช้เครื่องคอมพิวเตอรก์ลางท่ีคณะกรรมการเตรยีมให้ 
๒. ผู้เข้าแข่งขันจัดเตรียม Flash Drive สําหรับจัดเก็บข้อมูล  โดย Format ให้

เรียบร้อย 
๓. เวลาการแข่งขัน รวมเวลา  ๑๘๐ นาที  หรือ ๓ ช่ัวโมง  (เม่ือหมดเวลาการ

แข่งขันให้ส่ง  Flash Drive แก่คณะกรรมการ) 
 
 
 
 



 

 
 

๑๓๘

เกณฑ์การให้คะแนน   เต็ม   ๑๐๐  คะแนน  ดังน้ี 
- ภาคทฤษฎี  ๒๐    คะแนน        
- ภาคปฏิบัต ิ ๘๐    คะแนน 
 

เกณฑ์การตัดสิน 
 

คะแนน 

๑. ความสมบูรณ์ของเน้ือหา ๑๕ 
๒. การจัดเกบ็ข้อมูล ๑๐ 

๓. การเช่ือมโยงข้อมูล ๑๕ 

๔. ความคดิริเริ่มสร้างสรรคแ์ละความสวยงาม ๑๕ 

๕. การใช้เทคนิคของโปรแกรม ๑๕ 

๖. การบันทึกข้อมูล ๑๐ 

รวม ๘๐ 

 
***การตัดสินผลการแข่งขัน  การตดัสินของคณะกรรมการถือเป็นอันส้ินสุด 

 
๖.  รางวัลการประกวด 
          -  รางวัลชนะเลิศ      เงินสด    -  บาท  พร้อมเกียรติบัตร 
          -  รองชนะเลิศอันดับหน่ึง    เงินสด    -  บาท  พร้อมเกียรติบัตร 
          -  รองชนะเลิศอันดับสอง    เงินสด    -  บาท  พร้อมเกียรติบัตร 
          -  ชมเชย      เกียรติบัตร 
          -  ชมเชย      เกียรติบัตร 
          -  ชมเชย      เกียรติบัตร   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

๑๓๙

แบบฟอร์มการให้คะแนน 
                                        การแข่งขันทักษะทางคอมพิวเตอร์               ๐  ประถมศึกษา   

แข่งขันการใช้โปรแกรม  Microsoft Power point ๒๐๐๓ 
 

สถานท่ี..............................วันท่ี/เดือน/ปี...............................เวลา.......................... 

    กรรมการผู้ตัดสิน................................................................. 

ภาค…………………………….…….……….ทีมท่ี……...............................…  
 

 

ช่ือผู้ประกวด......................................................... นามสกุล...................................................... 
 

โรงเรียน…………………....................………………..สังกัด  อบจ./เทศบาล/อบต. ..……..................…….. 
 

เกณฑ์การให้คะแนน   เต็ม   ๑๐๐  คะแนน  ดังน้ี 
- ภาคทฤษฎี  ๒๐    คะแนน        
- ภาคปฏิบัต ิ ๘๐    คะแนน 
 

เกณฑ์การให้คะแนน คะแนน คะแนนจาก
กรรมการ 

ภาคทฤษฎี ๒๐  

ภาคปฏิบัติ   ๘๐  คะแนน  ดังน้ี 
  

     ๑. ความสมบูรณ์ของเน้ือหา ๑๕  

     ๒. ความเช่ือมโยงข้อมูล ๒๐  

     ๓. การเปล่ียนสไลด ์ ๕  

     ๔. ความคิดรเิริ่มสร้างสรรคแ์ละความสวยงาม ๒๐  

     ๕. การใช้เทคนิคของโปรแกรม ๑๐  

     ๖. การบันทึกข้อมูล ๑๐  

 รวม ๑๐๐  

     ลงช่ือ……………………………………………กรรมการ 
           (ตวับรรจง) 

     ลงช่ือ……………………………………………ผู้ตรวจสอบ 
                   (ตวับรรจง) 
 
 

แบบฟอร์มการให้คะแนน 



 

 
 

๑๔๐

                                     การแข่งขันทักษะทางคอมพิวเตอร์ 
แข่งขันการเขียน Homepage 

๐  ระดับมัธยมศึกษาตอนตน้ ปีท่ี ๑-๓   
๐  และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ปีท่ี ๔-๖ 
 

สถานท่ี..............................วันท่ี/เดือน/ปี...............................เวลา.......................... 

    กรรมการผู้ตัดสิน................................................................. 

ภาค…………………………….…….……….ทีมท่ี……...............................…  
 

ช่ือผู้ประกวด......................................................... นามสกุล...................................................... 
 
โรงเรียน…………………....................………………..สังกัด  อบจ./เทศบาล/อบต. ..……..................…….. 
 
เกณฑ์การให้คะแนน   เต็ม   ๑๐๐  คะแนน  ดังน้ี 

- ภาคทฤษฎี   ๒๐    คะแนน        
- ภาคปฏิบัต ิ  ๘๐    คะแนน 
 

เกณฑ์การให้คะแนน คะแนน คะแนนจาก
กรรมการ 

ภาคทฤษฎี ๒๐  

ภาคปฏิบัติ   ๘๐  คะแนน  ดังน้ี 
  

       ๑. ความสมบูรณ์ของเน้ือหา ๑๕  
       ๒. การจัดเก็บข้อมูล ๑๐  

       ๓. การเช่ือมโยงข้อมูล ๑๕  

       ๔. ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และความสวยงาม ๑๕  

       ๕. การใช้เทคนิคของโปรแกรม ๑๕  

       ๖. การบันทึกข้อมูล ๑๐  

 รวม ๑๐๐  

     ลงช่ือ……………………………………………กรรมการ 
           (ตวับรรจง) 

               ลงช่ือ……………………………………………ผู้ตรวจสอบ 
                   (ตวับรรจง) 

 



 

 
 

๑๔๑

ใบสมัคร 
การแข่งขันทักษะทางคอมพิวเตอร์ 

 
 
 
ระดับ   ๐  ประถมศึกษา  แข่งขันการใช้โปรแกรม  Microsoft Power point ๒๐๐๓ 
 
๑. ช่ือ-สกุล...................................................................................ช้ันปท่ีี ............................. 
 

โรงเรียน............................................................................................................................................ 
สังกัด อบจ./เทศบาล/อบต. ........................................................................................................... 
อําเภอ.......................................................จังหวัด............................................................................ 
 
ระดับ  ๐  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ปีท่ี ๑-๓  แข่งขันการเขียน Homepage 
 
๑. ช่ือ-สกุล...................................................................................ช้ันปท่ีี ................................. 

 

โรงเรียน............................................................................................................................................ 
สังกัด อบจ./เทศบาล/อบต. ........................................................................................................... 
อําเภอ.......................................................จังหวัด............................................................................ 
 
ระดับ  ๐  ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ปีท่ี ๔-๖  แข่งขันการเขียน Homepage 
๑. ช่ือ-สกุล ..................................................................................ช้ันปท่ีี .................................. 
 

โรงเรียน............................................................................................................................................ 
สังกัด อบจ./เทศบาล/อบต. ........................................................................................................... 
อําเภอ.......................................................จังหวัด............................................................................ 
 
ช่ือครูผู้ควบคมุ ๑. .........................................................................เบอรมื์อถือ.............................. 
  ๒. ........................................................................เบอร์มือถือ............................... 

 
ขอรับรองว่าข้อความดังกล่าวถูกต้อง 

 

                                            ( ลงช่ือ) ........................................... ผู้รับรอง 
                                                                        

(..............................................) 
                                ตําแหน่ง  ผู้อํานวยการสํานัก/กองการศึกษา/ผู้อํานวยการสถานศึกษา
สถานศึกษา 


